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Como funciona

O que é o AWS Systems Manager?
AWS Systems Manager é uma coleção de recursos que ajuda você a gerenciar suas aplicações e
infraestrutura em execução na Nuvem AWS. O Systems Manager simplifica o gerenciamento de
aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar e resolver problemas operacionais e ajuda você a
gerenciar seus recursos da AWS de modo seguro e em grande escala.

Como o Systems Manager funciona
O diagrama a seguir descreve como os recursos do Systems Manager executam ações em seus recursos.
O diagrama não cobre todos os recursos. Cada interação enumerada é descrita após o diagrama.
Diagram 1: exemplo geral do fluxo de processos do Systems Manager)

1. Acessar o Systems Manager: use uma das opções disponíveis para acessar o Systems
Manager (p. 6).
2. Escolher um recurso do Systems Manager: determine qual recurso pode ajudar você a executar a ação
que deseja executar em seus recursos. O diagrama mostra apenas algumas das funcionalidades que
os administradores de TI e profissionais de DevOps usam para configurar e gerenciar aplicações e
recursos.
3. Verificação e processamento: o Systems Manager verifica se o seu usuário, grupo ou perfil do AWS
Identity and Access Management (IAM) tem permissão para executar a ação especificada. Se o destino
da ação for um nó gerenciado, o Systems Manager Agent (SSM Agent) em execução no nó executará a
ação. Para outros tipos de recursos, o Systems Manager executa a ação especificada ou se comunica
com outros Serviços da AWS para executar a ação em nome do Systems Manager.
4. Relatórios: o Systems Manager, o SSM Agent e outros Serviços da AWS que executaram uma ação em
nome do status de relatório do Systems Manager. O Systems Manager pode enviar detalhes de status
para outros Serviços da AWS, se configurado.
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5. Recursos de gerenciamento de operações do Systems Manager: se habilitados, os recursos de
gerenciamento de operações do Systems Manager, como Explorer OpsCenter e o Incident Manager
agregam dados de operações ou criam artefatos em resposta a eventos ou erros com seus recursos.
Esses artefatos incluem itens de trabalho operacionais (OpsItems) e incidentes. Os recursos de
gerenciamento de operações do Systems Manager fornecem informações operacionais sobre
aplicações e recursos e soluções de correção automatizadas para ajudar a solucionar problemas.

Recursos do Systems Manager
O Systems Manager agrupa recursos nas seguintes categorias: Selecione as guias em cada categoria
para saber mais sobre cada recurso.
Tópicos
• Gerenciamento de aplicações (p. 2)
• Gerenciamento de alterações (p. 3)
• Gerenciamento de nós (p. 3)
• Gerenciamento de operações (p. 5)
• Quick Setup (p. 6)
• Recursos compartilhados (p. 6)

Gerenciamento de aplicações
Application Manager
O Application Manager (p. 243) ajuda os engenheiros de DevOps a investigar e corrigir problemas
com seus recursos da AWS no contexto de suas aplicações e clusters. No Application Manager,
uma aplicação é um grupo lógico de recursos da AWS que você deseja operar como uma unidade.
Esse grupo lógico pode representar diferentes versões de uma aplicação, limites de propriedade
para operadores ou ambientes de desenvolvedor, entre outros. O suporte do Application Manager
a clusters de contêiner inclui clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e do
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). O Application Manager agrega informações
de operações de vários Serviços da AWS e recursos do Systems Manager em um único AWS
Management Console.
AppConfig
O AppConfig (p. 270) ajuda a criar, gerenciar e implantar configurações de aplicações e
sinalizadores de recursos. O AppConfig oferece suporte a implantações controladas em aplicações
de qualquer tamanho. Você pode usar o AppConfig com aplicações hospedadas em instâncias do
Amazon EC2, contêineres do AWS Lambda, aplicações móveis ou dispositivos de borda. Para evitar
erros ao implantar configurações de aplicativos, o AppConfig inclui validadores. Um validador fornece
uma verificação sintática ou semântica para verificar se a configuração que você quer implantar
funciona conforme previsto. Durante uma implantação de configuração, o AppConfig monitora a
aplicação para verificar se ela foi bem-sucedida. Se o sistema encontrar um erro ou se a implantação
invocar um alarme, o AppConfig reverterá a alteração para minimizar o impacto para os usuários da
aplicação.
Parameter Store
O Parameter Store (p. 270) oferece armazenamento hierárquico seguro para gerenciamento de
dados de configuração e gerenciamento de segredos. É possível armazenar dados como senhas,
strings de banco de dados, IDs de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), IDs
do Amazon Machine Image (AMI) e códigos de licença como valores de parâmetros. Você pode
armazenar valores como texto sem formatação ou dados criptografados. Você pode fazer referência a
valores usando o nome exclusivo que especificou ao criar o parâmetro.
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Gerenciamento de alterações
Gerenciador de alterações
O Change Manager (p. 370) é um framework empresarial de gerenciamento de alterações para
solicitar, aprovar, implementar e emitir relatórios sobre alterações operacionais em sua configuração
e infraestrutura de aplicações. Em uma única Conta de administrador delegado, se você usar o AWS
Organizations, poderá gerenciar alterações em várias Contas da AWS e Regiões da AWS. Como
alternativa, usando um conta local, você pode gerenciar alterações para uma única Conta da AWS.
Use o Change Manager para gerenciar alterações em recursos da AWS e recursos on-premises.
Automation
Use o Automation (p. 421) para automatizar tarefas comuns de manutenção e implantação. Você
pode usar a automação para criar e atualizar as Amazon Machine Images (AMIs), aplicar atualizações
de drivers e agentes, redefinir senhas na instância do Windows Server, redefinir chaves SSH em
instâncias do Linux e aplicar patches do OS ou atualizações de aplicações.
Alterar calendário
O Change Calendar (p. 721) ajuda você a configurar intervalos de data e hora quando as ações
especificadas (por exemplo, em runbooks do Automation do Systems Manager (p. 421)) puderem
ou não ser executadas em sua Conta da AWS. No Change Calendar, esses intervalos são chamados
de eventos. Ao criar uma entrada do Change Calendar, você está criando um documento do Systems
Manager (p. 1361) do tipo ChangeCalendar. No Change Calendar, o documento armazena dados
do iCalendar 2.0 em formato de texto simples. Os eventos adicionados à entrada do Change Calendar
tornam-se parte do documento. Você pode adicionar eventos manualmente na interface do Change
Calendar importar eventos de um calendário de terceiros com suporte usando um arquivo do .ics.
Janelas de manutenção
Use o Maintenance Windows (p. 733) para configurar programações recorrentes de instâncias
gerenciadas e executar tarefas administrativas, como atualizações e instalação de patches, sem
interromper operações comerciais essenciais.

Gerenciamento de nós
Um nó gerenciado é qualquer máquina configurada para o Systems Manager. O Systems Manager é
compatível com instâncias, dispositivos de borda, servidores on-premises ou máquinas virtuais (VMs) do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), incluindo VMs em outros ambientes de nuvem.
Compliance
Use Conformidade (p. 868) para verificar a conformidade dos patches e as inconsistências de
configuração em sua frota de nós gerenciados. Você pode coletar e agregar dados de várias Contas
da AWS e Regiões da AWS e depois fazer buscas detalhadas em recursos específicos que não forem
compatíveis. Por padrão, a Conformidade exibe dados de conformidade sobre a aplicação de patch do
Patch Manager e as associações do State Manager. Você também pode personalizar o serviço e criar
seus próprios tipos de conformidade com base nos seus requisitos de IT ou negócios.
Fleet Manager
O Fleet Manager (p. 822) é uma experiência de interface de usuário unificada (UI) que ajuda você a
gerenciar remotamente os nós. Com o Fleet Manager, você pode visualizar a integridade e o status da
performance de toda a sua frota em um único console. Você também pode coletar dados de instâncias
e dispositivos individuais para executar tarefas comuns de solução de problemas e gerenciamento no
console. Isso inclui a exibição de conteúdo de diretórios e arquivos, gerenciamento de registros do
Windows, gerenciamento de usuários do sistema operacional e muito mais.
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Inventory
O Inventário (p. 880) automatiza o processo de coleta de inventário de software de seus nós
gerenciados. Você pode usar o inventário para reunir metadados sobre aplicações, arquivos,
componentes, patches e muito mais.
Session Manager
Use o Session Manager (p. 948) para gerenciar seus dispositivos de borda do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) por meio de um shell interativo baseado em navegador acionado por
um clique ou por meio da AWS CLI. O Session Manager fornece gerenciamento seguro e auditável de
instâncias sem a necessidade de abrir portas de entrada, manter bastion hosts ou gerenciar chaves
de SSH. O Session Manager também permite cumprir as políticas corporativas que exigem acesso
controlado às instâncias, práticas rígidas de segurança e logs totalmente auditáveis com detalhes do
acesso à instância, fornecendo ao mesmo tempo aos usuários finais o acesso interplataformas com
apenas um clique a suas instâncias do EC2. Para usar o Session Manager ative o nível de instâncias
avançadas. Para mais informações, consulte Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831).
Executar comando
Use o Run Command (p. 1031) para gerenciar remotamente e de forma segura a configuração em
grande escala de seus nós gerenciados. Use o Run Command para realizar alterações sob demanda,
como atualizar aplicações ou executar scripts de shell do Linux e comandos do Windows PowerShell
em um conjunto de destino de dezenas ou centenas de nós gerenciados.
State Manager
Use o State Manager (p. 1077) para automatizar o processo de manutenção de seus nós gerenciados
em um estado definido. Você pode usar o State Manager para garantir que os nós gerenciados
passem por bootstrap com software específico no startup inicialização, ingressem em um domínio do
Windows (apenas para nós gerenciados do Windows Server) ou recebam patches com atualizações
específicas de software.
Patch Manager
Use o Patch Manager (p. 1139) para automatizar o processo de aplicação de patches aos nós
gerenciados com atualizações de segurança e outros tipos de atualizações. Você pode usar o Patch
Manager para aplicar patches em sistemas operacionais e aplicações. (No Windows Server, o suporte
a aplicações é limitado a atualizações de aplicações da Microsoft.)
Esse recurso permite verificar os nós gerenciados em busca de patches ausentes e aplicá-los
individualmente ou em grandes grupos de nós gerenciados usando etiquetas. O Patch Manager usa a
lista de referência de patches, o que pode incluir regras para aprovação automática de patches dentro
de dias após o lançamento e uma lista de patches aprovados e rejeitados. Você pode instalar patches
de segurança regularmente programando a aplicação de patches para ser executada como uma tarefa
da janela de manutenção do Systems Manager, ou pode corrigir os nós gerenciados sob demanda a
qualquer momento.
Para sistemas operacionais Linux, você pode definir os repositórios que devem ser usados para
operações de patch como parte de sua linha de base de patch. Isso permite que você verifique se
as atualizações são instaladas apenas de repositórios confiáveis, independentemente de quais
repositórios são configurados em seu nó gerenciado. Para o Linux, você também tem a capacidade
de atualizar qualquer pacote em seu nó gerenciado, não apenas as que são classificadas como as
atualizações de segurança do sistema operacional. Também é possível gerar relatórios de patches
que são enviados para um bucket do S3 de sua preferência. Para um único nó gerenciado, os
relatórios incluem detalhes de todos os patches para a máquina. Para obter um relatório sobre todas
os nós gerenciados, apenas um resumo de quantos patches estão ausentes é fornecido.
Distributor
Use o Distributor (p. 1324) para criar e implantar pacotes em nós gerenciados. Com o Distributor, é
possível criar seu próprio pacote de software ou encontrar pacotes de software do agente fornecidos
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pela AWS, como o AmazonCloudWatchAgent, para instalar em nós gerenciados pelo Systems
Manager. Depois de instalar um pacote pela primeira vez, você poderá usar o Distributor para
desinstalar e reinstalar uma nova versão do pacote ou executar uma atualização local que adiciona
arquivos novos ou alterados. O Distributor publica recursos, como pacotes de software, em nós
gerenciados do Systems Manager.
Hybrid Activations
Para configurar servidores e VMs no seu ambiente híbrido como instâncias gerenciadas, crie uma
ativação (p. 34) de instância gerenciada. Depois de concluir a ativação, você receberá um código
de ativação e um ID. Essa combinação de código/ID funciona como um ID de acesso e uma chave
secreta do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para fornecer acesso seguro ao serviço do
Systems Manager nas instâncias gerenciadas.
Você também pode criar uma ativação para dispositivos de borda se quiser gerenciá-los usando o
Systems Manager.

Gerenciamento de operações
Incident Manager
O Incident Manager (p. 165) é um console de gerenciamento de incidentes que ajuda os usuários a
reduzir e se recuperar de incidentes que afetam as aplicações hospedadas na AWS.
O Incident Manager aumenta a resolução de incidentes notificando os respondentes sobre o impacto,
destacando dados relevantes para a solução de problemas e fornecendo ferramentas de colaboração
para colocar os serviços em funcionamento. O Incident Manager também automatiza os planos de
resposta e permite o encaminhamento para a equipe de resposta.
Explorer
O Explorer (p. 165) é um painel de operações personalizável que relata informações sobre seus
recursos da AWS. O Explorer exibe uma visualização agregada dos dados de operações (OpsData)
para suas Contas da AWS e em todas as Regiões da AWS. No Explorer, os OpsData incluem
metadados sobre suas instâncias do Amazon EC2, detalhes de conformidade de patches e itens
de trabalho operacionais (OpsItems). O Explorer fornece contexto sobre como os OpsItems são
distribuídos em suas unidades de negócios ou aplicações, a tendência ao longo do tempo e como
eles variam de acordo com a categoria. Você pode agrupar e filtrar informações no Explorer para se
concentrar em itens que são relevantes para você e que exigem ação. Ao identificar problemas de alta
prioridade, você pode usar o OpsCenter, um recurso do Systems Manager, para executar runbooks de
automação e resolver rapidamente esses problemas.
OpsCenter
O OpsCenter (p. 190) fornece um local central onde engenheiros de operações e profissionais de
IT podem visualizar, investigar e resolver itens de trabalho operacionais (OpsItems) relacionados a
recursos da AWS. O OpsCenter foi projetado para reduzir o tempo médio de resolução de problemas
que afetam os recursos da AWS. Esse recurso do Systems Manager agrega e padroniza o OpsItems
em todos os serviços enquanto fornece dados de investigação contextuais sobre cada OpsItem,
OpsItems relacionados e recursos relacionados. O OpsCenter também fornece runbooks do Systems
Manager Automation que você pode usar para resolver problemas. Você pode especificar dados
personalizados e pesquisáveis para cada OpsItem. Você também pode visualizar relatórios de resumo
gerados automaticamente sobre o OpsItems por status e origem.
CloudWatch Dashboards
Os painéis do Amazon CloudWatch são páginas personalizáveis no console do CloudWatch que
você pode usar para monitorar seus recursos em uma única visualização, mesmo os recursos
distribuídos em regiões diferentes. Você pode usar os painéis do CloudWatch para criar visualizações
personalizadas das métricas e dos alarmes para os recursos da AWS.
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Quick Setup
Use o Quick Setup (p. 151) para configurar Serviços da AWS e recursos frequentemente utilizados
com práticas recomendadas. Você pode usar o Quick Setup em uma Conta da AWS individual ou por
meio de várias Contas da AWS e Regiões da AWS pela integração com o AWS Organizations. O Quick
Setupsimplifica a configuração de serviços, incluindo o Systems Manager, automatizando tarefas comuns
ou recomendadas. Essas tarefas incluem, por exemplo, a criação de funções de perfil da instância AWS
Identity and Access Management (IAM) e a configuração de práticas recomendadas operacionais, como
verificações periódicas de patches e coleta de inventário.

Recursos compartilhados
Documents
Um Documento do Systems Manager (p. 1361) (documento SSM) define a ação que o Systems
Manager realiza. Os tipos de documentos do SSM incluem os de Comando, que são usados pelo
State Manager e Run Command, e runbooks do Automation, que são usados pelo Systems Manager
Automation. O Systems Manager inclui dezenas de documentos pré-configurados, que você pode usar
especificando parâmetros no tempo de execução. Os documentos podem ser expresso em JSON ou
YAML e incluem etapas e parâmetros especificados por você.

Acessar o Systems Manager
Você pode trabalhar com o Systems Manager de qualquer uma das seguintes formas:
Console do Systems Manager:
O console do Systems Manager é uma interface baseada em navegador para acesso e uso do
Systems Manager.
Console do AWS IoT Greengrass V2
Você pode visualizar e gerenciar dispositivos de borda configurados para oAWS IoT Greengrass no
console do Greengrass.
Ferramentas da linha de comando da AWS
Usnado as ferramentas de linha de comando da AWS, você pode emitir comandos na linha de
comando do seu sistema para executar o Systems Manager e outras tarefas da AWS. As ferramentas
têm suporte no Linux, macOS e Windows. Usar AWS Command Line Interface (AWS CLI) pode ser
mais rápido e mais conveniente do que usar o console. As ferramentas da linha de comando também
são úteis se você quiser criar scripts que realizem tarefas da AWS.
A AWS fornece dois conjuntos de ferramentas de linha de comando: AWS Command Line Interface
e AWS Tools for Windows PowerShell. Para obter informações sobre a instalação e o uso da AWS
CLI, consulte o Guia do usuário da AWS Command Line Interface. Para obter informações sobre a
instalação e o uso do Tools for Windows PowerShell, consulte o Manual do usuário do AWS Tools for
Windows PowerShell.

Note
Nas instâncias do Windows Server, o Windows PowerShell 3.0 ou posterior é necessário
para executar determinados documentos do SSM (por exemplo, o documento legado AWSApplyPatchBaseline). Verifique se as instâncias do Windows Server estão executando
o Windows Management Framework 3.0 ou posterior. O framework inclui o Windows
PowerShell.
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AWS SDKs
A AWS fornece Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) que consistem em bibliotecas e códigos
de exemplo para várias linguagens de programação e plataformas (por exemplo Java, Python, Ruby,
.NET, iOS e Android e outras). Os SDKs são uma forma conveniente de criar acesso programático
ao Systems Manager. Para obter informações sobre os AWS SDKs, incluindo como fazer download e
instalá-los, consulte Ferramentas da Amazon Web Services.

Compatível Regiões da AWS
O Systems Manager está disponível nas Regiões da AWS listadas em Endpoints do Systems Manager
na Referência geral da Amazon Web Services. Antes de iniciar o processo de configuração do Systems
Manager, recomendamos que você verifique se o serviço está disponível em cada uma das Regiões da
AWS em que você deseja usá-lo.
Para VMs e servidores on-premises em seu ambiente híbrido, recomendamos escolher a região mais
próxima de seu datacenter ou ambiente de computação.

Preços do Systems Manager
Para alguns recursos do Systems Manager, é cobrada uma taxa. Para obter mais informações, consulte
Definição de preço do AWS Systems Manager.

Histórico de nomes de serviço do Systems Manager
AWS Systems ManagerO Systems Manager (Gerenciador de sistemas) era conhecido anteriormente como
”Amazon Simple Systems Manager (SSM)" e "Amazon EC2 Systems Manager (SSM)". O nome abreviado
original do serviço, "SSM", ainda é refletido em vários recursos da AWS, incluindo alguns outros consoles
de serviço. Alguns exemplos:
• Systems Manager Agent: SSM Agent
• Parâmetros do Systems Manager: parâmetros do SSM
• Endpoints do serviço do Systems Manager: ssm.region.amazonaws.com
• Tipos de recursos do AWS CloudFormation: AWS::SSM::Document
• Identificador de regra do AWS Config: EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM
• AWS Command Line Interface Comandos da (AWS CLI): aws ssm describe-patch-baselines
• AWS Identity and Access Management Nomes de políticas gerenciadas (IAM):
AmazonSSMReadOnlyAccess
• ARNs de recursos do Systems Manager: arn:aws:ssm:region:account-id:patchbaseline/
pb-07d8884178EXAMPLE

Sobre o SSM Agent
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é um software da Amazon que é executado em uma
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), em um servidor on-premises ou em uma
máquina virtual (VM). O SSM Agent possibilita que o Systems Manager atualize, gerencie e configure
esses recursos. O agente processa solicitações do serviço do Systems Manager na Nuvem AWS e as
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executa conforme especificado. Em seguida, o SSM Agent retorna informações de status e execução ao
serviço usando o serviço do Systems Manager usando o Amazon Message Delivery Service (prefixo do
serviço: ec2messages).
O SSM Agent deve ser instalado em cada instância que você quiser usar com o AWS Systems Manager.
Algumas Amazon Machine Images (AMIs) estão configuradas para executar instâncias com o SSM
Agent (p. 70) pré-instalado. (Você também pode configurar uma AMI para pré-instalar o SSM
Agent.) Para mais informações, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent préinstalado (p. 75).
Em outras AMIs, em servidores principais do AWS IoT Greengrass, em servidores on-premises, em
dispositivos de borda e em máquinas virtuais do seu ambiente híbrido, você deverá instalar o agente
manualmente, conforme descrito na tabela a seguir.

Important
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações
do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do
SSM Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
Tipo de sistema operacional

Instalação do SSM Agent

Linux

O SSM Agent é instalado por padrão no Amazon
Linux, Amazon Linux 2, SUSE Linux Enterprise
Server (SLES) 12 e 15, Ubuntu Server 16.04,
18.04 LTS e 20.04 base Amazon EC2 AMIs.
Você deve instalar manualmente o SSM Agent
em outras versões do Amazon EC2 for Linux,
incluindo imagens que não sejam base. Para mais
informações, consulte Trabalhar com o SSM Agent
em instâncias do EC2 para Linux (p. 79).

macOS

O SSM Agent está instalado por padrão nas AMIs
do macOS, 10.14.6 (Mojave), 10.15.7 (Catalina)
e 11.x (BigSur) para o Amazon EC2. Para mais
informações, consulte Trabalhar com o SSM Agent
em instâncias do EC2 para macOS (p. 126).

Windows

As AMIs Windows publicadas antes de novembro
de 2016 usam o serviço EC2Config para processar
solicitações e configurar instâncias.
A menos que você tenha um motivo específico
para usar o serviço EC2Config ou uma versão
anterior do SSM Agent para processar solicitações
do Systems Manager, é recomendável baixar
e instalar a versão mais recente do SSM Agent
em cada uma de suas instâncias do EC2 ou em
instâncias gerenciadas em seu ambiente híbrido.
Para mais informações, consulte Trabalhar com o
SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows
Server (p. 128).

Dispositivos de borda

O Systems Manager oferece suporte aos seguintes
tipos de dispositivos de borda:
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Tipo de sistema operacional

Instalação do SSM Agent
• Dispositivos principais do AWS IoT Greengrass
• Dispositivos do AWS IoT
• Dispositivos de IoT que não são da AWS
Os requisitos de configuração diferem com
base no tipo de dispositivo de borda. Para mais
informações, consulte Configurar AWS Systems
Manager para dispositivos de borda (p. 54).

Servidores e VMs on-premises

Instale o SSM Agent manualmente em máquinas
virtuais (VMs) e servidores on-premises no seu
ambiente híbrido. O processo de baixar e instalar
o SSM Agent para essas máquinas é diferente do
processo usado para as instâncias do Amazon
EC2. Para obter mais informações, consulte os
tópicos a seguir:
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido
(Windows) (p. 52)
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido
(Linux) (p. 46)

Sobre grupos de recursos
Com o Systems Manager, você pode associar recursos da AWS ao atribuir tags de recursos. Depois, você
poderá visualizar dados operacionais desses recursos como um grupo de recursos. Grupos de recursos
ajudam você a monitorar e solucionar problemas em seus recursos.
Por exemplo, você pode atribuir uma tag de recurso de "Operation=Standard OS Patching" aos
seguintes recursos:
• Um grupo de dispositivos principais do AWS IoT Greengrass
• Um grupo de instâncias do Amazon EC2
• Um grupo de servidores on-premises nas suas próprias instalações
• Uma linha de base de patch do Systems Manager que especifica quais patches aplicar às instâncias
gerenciadas
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar a saída do log da
operação de aplicação de patches
• A janela de manutenção do Systems Manager que especifica o cronograma para a operação de patch
Depois de marcar seus recursos, você pode exibir o status do patch desses recursos em um painel
consolidado do Systems Manager. Se ocorrer um problema com qualquer um dos recursos, você poderá
executar a medida corretiva imediatamente.

Sistemas operacionais com suporte
Com o AWS Systems Manager, é possível gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) e servidores on-premises e máquinas virtuais (VMs), incluindo VMs hospedadas por outros
provedores de nuvem. Esses nós devem executar um dos seguintes sistemas operacionais.
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Note
Se você planeja gerenciar e configurar os dispositivos principais do AWS IoT Greengrass
usando o Systems Manager, esses dispositivos devem atender aos requisitos para o AWS IoT
Greengrass. Para obter mais informações, consulte Configurar dispositivos principais do AWS IoT
Greengrass no Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass Version 2.
Se você planeja gerenciar e configurar o AWS IoT e não os dispositivos de borda não AWS,
esses dispositivos devem atender aos requisitos listados aqui e serem configurados como nós
gerenciados on-premises para o Systems Manager. Para mais informações, consulte Configurar
AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54).

Important
Talvez o Patch Manager, um recurso do Systems Manager, não ofereça suporte a todas as
versões de sistema operacional (SO) listadas neste tópico. Para obter a lista completa de versões
de SO compatíveis com o Patch Manager, consulte Pré-requisitos da Patch Manager (p. 1141).
Tipos de sistema operacional
• Linux (p. 10)
• macOS (p. 12)
• Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian) (p. 12)
• Windows Server (p. 13)

Linux
Amazon Linux
Versões

x86

x86_64

2012.03 – 2018.03

✓

✓

ARM64

Note
A partir da versão 2015.03, o Amazon Linux é lançado em versões x86_64.

Amazon Linux 2
Versões

x86

2.0 e todas as versões
posteriores

x86_64

ARM64

✓

✓

ARM64

CentOS
Versões

x86

x86_64

6.x¹

✓

✓

7.1 e as versões
posteriores a 7.x

✓

✓

Versões 8.0-8.5

✓

✓
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¹ Para usar essas versões, você deve usar a versão 3.0.x do SSM Agent. Recomendamos usar a versão
3.0.x mais recente disponível do SSM Agent. Versões posteriores do SSM Agent (3.1 ou posterior) não são
compatíveis.

CentOS Stream
Versões

x86

8

x86_64

ARM64

✓

✓

x86_64

ARM64

Debian Server
Versões

x86

Jessie (8)

✓

Stretch (9)

✓

✓

Buster (10)

✓

✓

Bullseye (11)

✓

✓

x86_64

ARM64

Oracle Linux
Versões

x86

7.5-7.8

✓

8.1-8.5

✓

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Versões

x86

x86_64

6.x¹

✓

✓

7.0-7.5

✓

7.6-8.6

✓

ARM64

✓

¹ Para usar essas versões, você deve usar a versão 3.0.x do SSM Agent. Recomendamos usar a versão
3.0.x mais recente disponível do SSM Agent. Versões posteriores do SSM Agent (3.1 ou posterior) não são
compatíveis.

Rocky Linux
Versões

x86

8.4-8.5

x86_64

ARM64

✓

✓

x86_64

ARM64

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Versões

x86

12 e as versões
posteriores a 12.x

✓
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Versões

x86

15 e as versões
posteriores a 15.x

x86_64

ARM64

✓

✓

ARM64

Ubuntu Server
Versões

x86

x86_64

12.04 LTS e 14.04 LTS

✓

✓

16.04 LTS e 18.04 LTS

✓

✓

20.04 LTS e 20.10 STR

✓

✓

x86_64

ARM64

macOS
Versão

x86

10.14.x (Mojave)

✓

10.15.x (Catalina)

✓

11.x (BigSur)

✓

12.x (Monterey)

✓

Note
O macOS é limitado à seguintes Regiões da AWS:
• Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1)
• Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2)
• Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2)
• Europa (Irlanda) (eu-west-1)
• Ásia-Pacífico (Singapura) (ap-southeast-1)
Para obter mais informações sobre o suporte do Amazon EC2 para macOS, consulte Instâncias
Mac do Amazon EC2 no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian)
Versão

ARM32

8 (Jessie)

✓

9 (Stretch)

✓

Mais informações
• Gerenciar dispositivos Raspberry Pi usando o AWS Systems Manager
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Windows Server
O SSM Agent requer o Windows PowerShell 3.0 ou posterior para executar determinados documentos
do AWS Systems Manager (documentos do SSM) em instâncias do Windows Server (por exemplo, o
documento do AWS-ApplyPatchBaseline legado). Verifique se as instâncias do Windows Server estão
executando o Windows Management Framework 3.0 ou posterior. Esse framework inclui o Windows
PowerShell. Para mais informações, consulte Windows Management Framework 3.0.
Versão

x86

x86_64

2008¹

✓

✓

2008 R2¹

✓

2012 e 2012 R2

✓

2016

✓

2019

✓

2022

✓

ARM64

¹ A partir de 14 de janeiro de 2020, o Windows Server 2008 não é mais compatível para obter recursos
ou atualizações de segurança da Microsoft. As Amazon Machine Images (AMIs) herdadas para Windows
Server 2008 e 2008 R2 ainda incluem a versão 2 do SSM Agent pré-instalada, mas o Systems Manager
não é oficialmente compatível com as versões 2008 e não atualiza mais o agente para essas versões do
Windows Server. Além disso, o SSM Agent versão 3.0 (p. 78) pode não ser compatível com todas as
operações no Windows Server 2008 e 2008 R2. A versão final do SSM Agent oficialmente compatível com
as versões 2008 do Windows Server é a 2.3.1644.0.

Pré-requisitos do Systems Manager
Os pré-requisitos para usar o AWS Systems Manager para gerenciar as instâncias do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos de borda, servidores on-premises e máquinas virtuais (VMs),
são abordados detalhadamente nos capítulos da Configuração deste guia do usuário:
• Configurar o AWS Systems Manager (p. 16)
• Configurar o AWS Systems Manager para ambientes híbridos (p. 34)
• Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54)
Este tópico fornece uma visão geral desses pré-requisitos.

Para concluir os pré-requisitos para usar o Systems Manager
1.

Crie uma conta da Conta da AWS e configure as funções do AWS Identity and Access Management
(IAM) necessárias.

2.

Verifique se o Systems Manager tem suporte nas regiões da Regiões da AWS em que você deseja
usar o serviço.

3.

Verifique se suas máquinas executam um sistema operacional compatível.

4.

Para dispositivos de borda, verifique se seus dispositivos estão configurados para executar o software
principal do AWS IoT Greengrass. Para dispositivos de borda que não executam o software principal
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do AWS IoT Greengrass, as máquinas devem ser configuradas como máquinas on-premises para o
Systems Manager.
5.

Em instâncias do Amazon EC2, crie um perfil de instância do IAM e anexe-o às suas máquinas.

6.

Para servidores, dispositivos de borda e VMs on-premises, crie uma função de serviço do IAM.

7.

(Recomendado) Crie um endpoint da VPC no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para usar
com o Systems Manager.
Se você não usar um endoint da VPC, configure suas instâncias gerenciadas para permitir o tráfego
de saída HTTPS (porta 443) para os endpoints do Systems Manager. Para obter informações, consulte
(Recomendado) Criar um endpoint da VPC.

8.

Para servidores on-premises, dispositivos de borda, VMs e instâncias do Amazon EC2 criadas no
Amazon Machine Images (AMIs) que não são fornecidos pela AWS, instale um certificado Transport
Layer Security (TLS).

9.

Para servidores e VMs on-premises, registre as máquinas com o Systems Manager por meio do
processo de ativação de instância gerenciada.

10. Instale ou verifique a instalação do SSM Agent em cada um dos seus nós gerenciados.
11. Para instâncias do Amazon EC2, verifique se a instância pode acessar o Serviço de metadados da
instância (IMDS). O agente do Systems Manager depende dos metadados da instância do EC2 para
funcionar corretamente.

Note
O SSM Agent inicia todas as conexões com o serviço Systems Manager na nuvem. Por
essa razão, você não precisa configurar o firewall para permitir o tráfego de entrada em nós
gerenciados para o Systems Manager.
Se os nós gerenciados não forem exibidos no Systems Manager depois que você seguir estas
etapas, consulte Solução de problemas de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842).
Integração com o IAM e Amazon EC2
O acesso do usuário ao Systems Manager e seus recursos é controlado por meio de políticas que você
usar ou criar no AWS Identity and Access Management. Se você planeja usar recursos de computação
fornecidos pela AWS, e não apenas de servidores e máquinas virtuais (VMs) on-premises, você também
precisa entender o Amazon Elastic Compute Cloud antes de configurar o Systems Manager para a sua
organização. Compreender como esses serviços funcionam é essencial para configurar com sucesso o
Systems Manager.
Para obter mais informações sobre o Amazon EC2, consulte o seguinte:
• Amazon Elastic Compute Cloud
• Conceitos básicos das instâncias do Linux do Amazon EC2
• Conceitos básicos das instâncias do Windows do Amazon EC2
• O que é o Amazon EC2? (Linux)
• O que é o Amazon EC2? (Windows)
• Instâncias Mac do Amazon EC2 no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias Linux
Para obter mais informações sobre IAM, consulte o seguinte:
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Conceitos básicos do IAM
• O que é o IAM?
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Conteúdo relacionado e referências
Para obter mais informações sobre o Systems Manager, consulte as seguintes referências, guias, blogs e
sites.

Referências de API relacionadas
• AWS Systems Manager API Reference – Fornece descrições, sintaxe e exemplos de uso para cada uma
das ações e tipos de dados do Systems Manager.
• AWS AppConfig API Reference – Fornece descrições, sintaxe e exemplos de uso para cada uma das
ações e tipos de dados do AWS AppConfig.

Conteúdo relacionado
• Os recursos a seguir podem ajudar você a trabalhar diretamente com o Systems Manager.
• Blog e Podcast da AWS – Leia as postagens do blog sobre o Systems Manager na Categoria das
Ferramentas de Gerenciamento da AWS, e outros posts marcados com #Systems Manager.
• Problemas do Systems Manager no AWSre:Post: siga anúncios, publique ou responda a uma
pergunta na Comunidade Re:Post.
• Seção do AWS Systems Manager da referência do comando da AWS CLI: gerencie o Systems
Manager em uma ferramenta de linha de comando. Disponível para uso em sistemas Windows, Mac e
Linux/UNIX.
• Referência Cmdlet da seção AWS Systems Manager do AWS Tools for PowerShell: gerencie o
Systems Manager com as mesmas ferramentas do PowerShell usadas para gerenciar ambientes
Windows, Linux ou Mac.
• Cotas de serviço do Systems Manager na Referência geral da Amazon Web Services: fornece as
cotas padrão do Systems Manager para uma Conta da AWS. A menos que especificado de outra
forma, cada cota é específica da região.
• Acordo de Nível de Serviço do AWS Systems Manager – O Acordo de Nível de Serviço do (SLA) é
uma política que rege o uso do Systems Manager e se aplica separadamente a cada Conta da AWS,
usando o Systems Manager.
Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com este serviço.
• Aulas e workshops – links para cursos de especialidades e baseados em função, bem como
laboratórios autoguiados para ajudar a aperfeiçoar suas habilidades na AWS e a obter experiência
prática.
• Ferramentas do desenvolvedor da AWS: links para ferramentas de desenvolvedor, SDKs, toolkits de
IDE e ferramentas da linha de comando para desenvolver e gerenciar aplicações da AWS.
• Whitepapers da AWS: links para uma lista abrangente de whitepapers técnicos da AWS que
abrangem tópicos, como arquitetura, segurança e economia, elaborados pelos arquitetos de soluções
da AWS ou por outros especialistas técnicos.
• AWS Support Center: o centro para criar e gerenciar os seus casos da AWS Support. Também inclui
links para outros recursos úteis, como fóruns, perguntas frequentes técnicas, status de integridade do
serviço e AWS Trusted Advisor.
• AWS Support: a página Web principal para obter informações sobre o AWS Support, um canal
de suporte de resposta rápida e com atendimento individual para ajudar a construir e a executar
aplicações na nuvem.
• Entre em contato conosco: um ponto central de contato para consultas relativas a faturamento, conta,
eventos, abuso e outros problemas da AWS.
• AWSTermos do site da : informações detalhadas sobre os nossos direitos autorais e marca registrada.
Sua conta, licença e acesso ao site, entre outros tópicos.
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Configurar o AWS Systems Manager
Conclua as tarefas nesta seção para configurar e configurar funções, contas de usuário, permissões
e recursos iniciais do AWS Systems Manager. As tarefas descritas nesta seção são normalmente
executadas pela Conta da AWS e pelos administradores de sistemas. Quando essas etapas forem
concluídas, os usuários na organização poderão usar o Systems Manager para configurar, gerenciar e
acessar os nós gerenciados. Um nó gerenciado é qualquer máquina configurada para o Systems Manager.
O Systems Manager oferece suporte aos seguintes tipos de nós gerenciados: instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos de borda, servidores on-premises e máquinas virtuais
(VMs) em um ambiente híbrido.

Note
Se você planeja usar as instâncias do Amazon EC2 e seus próprios recursos de computação
em um ambiente híbrido, siga primeiro as etapas em Configurar o AWS Systems Manager para
instâncias do EC2 (p. 16). Esse tópico apresenta as etapas na melhor ordem para concluir a
configuração do Systems Manager para instâncias do EC2 e máquinas híbridas.
Se você já usa outros Serviços da AWS, já concluiu algumas dessas etapas. No entanto, outras etapas
são específicas ao Systems Manager. Portanto, recomendamos analisar toda esta seção para garantir que
você está pronto para usar todos os recursos do Systems Manager.
Tópicos
• Configurar o AWS Systems Manager para instâncias do EC2 (p. 16)
• Configurar o AWS Systems Manager para ambientes híbridos (p. 34)
• Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54)

Configurar o AWS Systems Manager para
instâncias do EC2
Conclua as tarefas nesta seção para configurar e configurar funções, contas de usuário, permissões
e recursos iniciais do AWS Systems Manager. As tarefas descritas nesta seção são normalmente
executadas pela Conta da AWS e pelos administradores de sistemas. Quando essas etapas forem
concluídas, os usuários na organização poderão usar o Systems Manager para configurar, gerenciar e
acessar as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Note
Se você planeja usar o Systems Manager para gerenciar e configurar máquinas on-premises,
siga as etapas de configuração em Configurar o AWS Systems Manager para ambientes
híbridos (p. 34). Para usar as instâncias do Amazon EC2 e seus próprios recursos de
computação em um ambiente híbrido, siga estas etapas primeiro. Esta seção apresenta etapas
na ordem recomendada para configurar as funções, usuários, permissões e recursos iniciais para
uso nas suas operações do Systems Manager.
Se você já usa outros Serviços da AWS, já concluiu algumas dessas etapas. No entanto, outras etapas
são específicas ao Systems Manager. Portanto, recomendamos analisar toda esta seção para garantir que
você está pronto para usar todos os recursos do Systems Manager.
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Índice
• Etapa 1: Cadastrar-se na AWS (p. 17)
• Etapa 2: Criar um usuário administrador do IAM para a AWS (p. 17)
• Etapa 3: Criar usuários e grupos do IAM sem administradores para o Systems Manager (p. 18)
• Etapa 4: Criar um perfil da instância do IAM para o Systems Manager (p. 22)
• Etapa 5: Anexar um perfil de instância do IAM a uma instância do Amazon EC2 (p. 27)
• Etapa 6: Criar endpoints de VPC. (p. 30)

Etapa 1: Cadastrar-se na 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 on-line.
Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de
verificação no teclado do telefone.
Um usuário raiz da Conta da AWS é criado quando você se cadastra em uma Conta da AWS. 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.

Avance para Etapa 2: Criar um usuário administrador do IAM para a AWS (p. 17).

Etapa 2: Criar um usuário administrador do IAM para a
AWS
Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos
os recursos e Serviços da AWS na conta. Essa identidade, denominada Conta da AWSusuário raiz da ,
é acessada por login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente
recomendável não usar o usuário raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário raiz e useas para executar as tarefas que somente ele pode executar. Para obter a lista completa das tarefas que
exigem login como usuário raiz, consulte Tasks that require root user credentials (Tarefas que exigem
credenciais de usuário raiz) na Referência geral da AWS.
Neste procedimento, você usará a Conta da AWS para criar o primeiro usuário no AWS Identity and
Access Management IAM. Você adicionará esse usuário do IAM a um grupo de administradores para
garantir que tenha acesso a todos os serviços e aos respectivos recursos na conta. Na próxima vez
em que acessar a Conta da AWS, você deverá fazer login com as credenciais desse usuário do IAM.
Como uma melhor prática, crie apenas as credenciais de que o usuário precisa. Por exemplo, para um
usuário que precise de acesso apenas pelo AWS Management Console, não crie chaves de acesso.
(Opcionalmente, você pode configurar a autenticação multifator (MFA) para o usuário. A MFA requer que o
usuário forneça um código de uso único a cada vez que ele faz login no AWS Management Console.
Para criar um usuário do IAM com permissões restritas, consulte Etapa 3: Criar usuários e grupos do IAM
sem administradores para o Systems Manager (p. 18).
Para criar um usuário administrador, selecione uma das opções a seguir.
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Selecionar Para
uma
forma de
gerenciar
o
administrador

By

Você também pode

Centro de Use credenciais de curto Seguindo as instruções em
Identidade prazo para acessar a
Conceitos básicos no Guia do
do IAM
AWS.
usuário do AWS IAM Identity
Center (successor to AWS
(Recomendado)
Isso está de acordo
Single Sign-On).
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.

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

No IAM

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

Use credenciais de curto
prazo para acessar a
(Não
AWS.
recomendado)

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.

Avance para Etapa 3: Criar usuários e grupos do IAM sem administradores para o Systems
Manager (p. 18).

Etapa 3: Criar usuários e grupos do IAM sem
administradores para o Systems Manager
Os usuários no grupo de administradores de uma conta têm acesso a todos os Serviços da AWS e
recursos nessa conta. Esta seção descreve como criar usuários com permissões limitadas ao AWS
Systems Manager.

Note
Você pode conceder aos usuários ou grupos acesso completo ao Systems Manager usando
oAWS Identity and Access ManagementPolítica do (IAM)AmazonSSMFullAccess, conforme
descrito posteriormente nesta seção. Na prática, no entanto, talvez você queira limitar usuários
ou grupos a apenas alguns recursos do Systems Manager. Nas seções para muitos recursos do
Systems Manager, como Session Manager e Maintenance Windows, fornecemos instruções para
limitar o acesso a ações e recursos somente para esse recurso.
Para obter informações sobre o uso de políticas do IAM para controlar o acesso do usuário aos
recursos do Systems Manager, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS
Systems Manager (p. 1469).
Para obter informações sobre como alterar permissões para uma conta de usuário, grupo ou
função do IAM, consulte Alterar permissões para um usuário do IAM no Guia do usuário do IAM.
Tópicos
• Etapa 1: criar grupos de usuários (p. 19)
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• Tarefa 2: criar usuários e atribuir permissões (p. 20)

Etapa 1: criar grupos de usuários
Você pode criar um grupo de usuários para cada política e atribuir os usuários a um grupo em vez de
anexar políticas individuais a cada usuário.
Você pode criar vários grupos de usuários com diferentes conjuntos de permissões omitindo políticas
opcionais ou recomendadas. Você também pode criar políticas personalizadas do AWS Identity and
Access Management (IAM) para conceder qualquer combinação de permissões a um usuário. Por
exemplo, você pode conceder a um grupo de usuários permissão para usar somente o recurso Session
Manager no AWS Systems Manager, conforme descrito em Controlar o acesso de sessão do usuário às
instâncias (p. 963).
Para obter exemplos adicionais de políticas personalizadas do IAM para o Systems Manager, consulte
Exemplos de política gerenciada pelo cliente (p. 1474).
Para obter informações detalhadas sobre como usar as políticas do IAM para acesso ao Systems
Manager, consulte Identity and Access Management para o AWS Systems Manager (p. 1457).

Como criar um grupo de usuários
Use o procedimento a seguir para criar um grupo de usuários para seus usuários do Systems Manager.
Você pode repetir esse procedimento para criar grupos de usuários adicionais com diferentes conjuntos de
permissões.
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha User groups (Grupos de usuários) e escolha Create group (Criar
grupo).

3.

Na página Create user group (Criar grupo de usuários), em User group name (Nome do grupo de
usuários), digite um nome para o grupo, como SSMUserGroup.

4.

Em Add users to the group (Adicionar usuários ao grupo), marque a caixa ao lado de qualquer usuário
existente que você deseje adicionar ao grupo.

5.

Em Attach permissions policies (Anexar políticas de permissões), faça o seguinte:
• Se quiser fornecer aos usuários permissão para usar o Resource Groups e o Tag Editor, escolha a
política ResourceGroupsandTagEditorFullAccess.
Os grupos de recursos da AWS podem ser gerenciados no serviço do AWS Resource Groups. Ele é
opcional para fornecer aos usuários e grupos de usuários em sua conta acesso a esse serviço e ao
Tag Editor, mas o recomendamos para operações de gerenciamento mais eficazes.
Para obter mais informações, consulte O que são grupos de recursos? no Guia do usuário do AWS
Resource Groups.
• Para fornecer aos usuários desse grupo acesso total ao console do Systems Manager, selecione a
política AmazonSSMFullAccess.
-ouSe você quiser que os usuários desse grupo somente visualizem os dados do Systems Manager, e
não criem ou atualizem recursos, escolha a política AmazonSSMReadOnlyAccess.
• Para fornecer aos usuários acesso às páginas Built-In Insights (Insights incorporados) e Dashboard
by CloudWatch (Painel por CloudWatch) no console do Systems Manager, marque as caixas de
seleção ao lado dessas políticas gerenciadas:
• AWSHealthFullAccess
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Essa política concede acesso total às APIs e notificações da AWS Health e ao Personal Health
Dashboard. Ela também fornece acesso a partes do Built-In Insights Dashboard (Painel de
insights incorporados) no console do Systems Manager.
• AWSConfigUserAccess
Essa política fornece acesso somente leitura para usar o AWS Config, incluindo a pesquisa por
tags em recursos e a leitura de todas as tags. Ela também fornece acesso a partes do Built-In
Insights Dashboard (Painel de insights incorporados) no console do Systems Manager.
• CloudWatchReadOnlyAccess
Essa política fornece acesso somente leitura ao Amazon CloudWatch, que é necessário para
visualizar informações no Dashboard by CloudWatch (Painel por CloudWatch) no console do
Systems Manager.
• Adicione quaisquer outras políticas que fornecem as permissões que você deseja conceder a esse
grupo de usuários.
6.

Verifique se as políticas corretas foram adicionadas a esse grupo e, em seguida, escolha Create group
(Criar grupo).

Avance para Tarefa 2: criar usuários e atribuir permissões (p. 20).

Tarefa 2: criar usuários e atribuir permissões
Crie usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) para os indivíduos que precisem de acesso
ao AWS Systems Manager. Em seguida, adicione cada usuário ao grupo de usuários apropriado para
garantir que eles tenham o nível certo de permissões.

Note
Se sua organização tiver um sistema de identidade existente, você poderá criar uma opção de
autenticação única (SSO). A SSO fornece aos usuários acesso ao AWS Management Console
de sua conta sem exigir que eles tenham uma identidade de usuário do IAM. O SSO também
elimina a necessidade do login dos usuários no site da organização e na AWS separadamente.
Para obter mais informações, consulte Habilitar o acesso do agente de identidades personalizado
ao console da AWS Management Console.
Dependendo se as contas de usuário deste grupo já foram criadas, use um dos seguintes procedimentos:

Para criar usuários e atribuir permissões
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Users (Usuários) e Add users (Adicionar usuários).

3.

Em User name (Nome do usuário), digite o nome que o usuário utilizará para fazer login no AWS
Systems Manager.

4.

Para permitir que o usuário tenha acesso à API da AWS, à AWS CLI, ao AWS SDK e a outras
ferramentas de desenvolvimento, marque a caixa de seleção ao lado de Access key - Programmatic
access (Chave de acesso - Acesso programático).
Isso cria uma chave de acesso para o novo usuário. Você pode visualizar ou fazer download das
chaves de acesso ao acessar a página Final.

5.

Para permitir que o usuário tenha acesso ao AWS Management Console, marque a caixa de seleção
ao lado de Password - AWS Management Console access (Senha - Acesso ao AWS Management
Console).
O AWS Management Console oferece uma interface da web em que você pode gerenciar seus
recursos de computação, armazenamento e outros recursos em nuvem. No AWS Management
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Console, serviços individuais têm seu próprio console. Por exemplo, você pode gerenciar os recursos
de computação usando o console do Amazon EC2 e o armazenamento por meio do console do
Amazon S3.
Se você escolher Custom password (Senha personalizada), insira uma senha inicial para o usuário.
Opcionalmente, você pode selecionar Require password reset (Exigir redefinição de senha) para
forçar o usuário a criar uma nova senha na próxima vez em que fizer login.
6.

Escolha Next: Permissions (Próximo: permissões).

7.

Em Set permissions (Definir permissões), certifique-se de que o padrão Add user to group (Adicionar
usuário a grupo) esteja selecionado.

8.

Em Add user to group (Adicionar usuário ao grupo), selecione as caixas dos grupos de usuários aos
quais o usuário será adicionado e escolha Next: Tags (Próximo: Etiquetas).

9.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar
acesso para esse usuário. Escolha Next: Review (Próximo: Revisar) para ver uma lista de associações
de grupos a serem adicionadas ao novo usuário.

10. Escolha Criar usuário.
11. Para visualizar as chaves de acesso dos usuários (IDs de chaves de acesso e chaves de acesso
secretas), escolha Mostrar ao lado de cada senha e chave de acesso secreta que você deseja ver.
Para salvar as chaves de acesso, escolha Download .csv e salve o arquivo em um local seguro.

Important
Essa será a única oportunidade de visualizar e fazer download das chaves de acesso
secretas. Seus usuários precisam dessas informações antes de poderem usar a API da AWS
ou a AWS CLI. Salve a nova ID da chave de acesso do usuário e a chave de acesso secreta
em um local seguro e protegido. Você não terá acesso às chaves secretas novamente depois
dessa etapa.
12. Forneça a cada usuário suas credenciais. Na página final, você pode escolher Enviar e-mail ao lado
de cada usuário. Seu cliente de e-mail local é aberto com um rascunho que é possível personalizar e
enviar. O modelo de mensagem de email inclui os seguintes detalhes de cada usuário:
• Nome de usuário
• URL da página de login da conta. Use o exemplo a seguir, substituindo o número de ID ou alias da
conta.
https://account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Para obter mais informações, consulte Como usuários do IAM fazem login na AWS no Guia do usuário
do IAM.

Important
A senha do usuário não é incluída na mensagem de email gerada. Forneça a senha ao
usuário de forma que esteja em conformidade com as diretrizes de segurança da sua
organização.

Como adicionar permissões para um usuário existente
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Usuários.

3.

Selecione o nome do usuário a ser adicionado ao grupo. Na página Summary (Resumo), escolha Add
permissions (Adicionar permissões).

4.

Em Grant permissions (Conceder permissões), certifique-se de que o padrão Add user to group
(Adicionar usuário a grupo) esteja selecionado.
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5.

Em Add user to group (Adicionar usuário ao grupo), marque a caixa de seleção ao lado do grupo ao
qual o usuário será adicionado, por exemplo, SSMUserGroup, ou o nome de um grupo de usuário
diferente que você criou.

6.

Adicione qualquer outra política de permissão disponível para atribuir ao usuário.

7.

Escolha Next: Review (Próximo: Análise) para ver uma lista de associações de grupos a serem
adicionadas ao novo usuário.

8.

Escolha Add permissions (Adicionar permissões).

Avance para Etapa 4: Criar um perfil da instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).

Etapa 4: Criar um perfil da instância do IAM para o
Systems Manager
Por padrão, o AWS Systems Manager não tem permissão para executar ações em suas instâncias.
Conceda acesso usando um perfil da instância do AWS Identity and Access Management (IAM). Um
perfil de instância é um contêiner que transmite as informações da função do IAM para uma instância do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na inicialização. Você pode criar um perfil de instância para
o Systems Manager anexando uma ou mais políticas do IAM que definem as permissões necessárias para
uma nova função ou uma função que você já tnha criado.

Note
Você pode usar oQuick Setup, uma capacidade doAWS Systems Manager, para configurar
rapidamente um perfil de instância em todas as instâncias em seuConta da AWS.Quick
Setuptambém cria uma função de serviço do IAM (ouSuponha), o que permite que o Systems
Manager execute comandos em suas instâncias em seu nome com segurança. Usando o Quick
Setup, você pode ignorar esta etapa (Etapa 4) e a Etapa 5. Para mais informações, consulte AWS
Systems Manager Quick Setup (p. 151).
Observe os seguintes detalhes sobre a criação de um perfil da instância do IAM:
• Se estiver configurando servidores ou máquinas virtuais (VMs) em um ambiente híbrido para o Systems
Manager, não é necessário criar um perfil de instância para eles. Em vez disso, configure seus
servidores e VMs para usar uma função de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar
uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36).
• Se você alterar o perfil da instância do IAM, poderá levar algum tempo até as credenciais da instância
serem atualizadas. O SSM Agent não processará solicitações até que isso aconteça. Para acelerar o
processo de atualização, reinicie o SSM Agent ou a instância.

Sobre políticas para um perfil de instância do Systems Manager
Esta seção descreve as políticas que você pode adicionar ao seu perfil de instância do EC2 para o AWS
Systems Manager. Para fornecer permissões para a comunicação entre instâncias e a API do Systems
Manager, recomendamos criar políticas personalizadas que reflitam as necessidades do sistema e os
requisitos de segurança. No entanto, como ponto de partida, você pode usar uma ou mais das seguintes
políticas para conceder permissão para o Systems Manager interagir com suas instâncias. A primeira
política, AmazonSSMManagedInstanceCore, permite que uma instância use a funcionalidade básica do
serviço Systems Manager. Dependendo de seu plano de operações, você pode precisar de permissões
representadas em uma ou mais das outras três políticas.
Política: AmazonSSMManagedInstanceCore
Permissões obrigatórias.
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Essa política gerenciada da AWS permite que uma instância use a funcionalidade básica do serviço
Systems Manager.
Política: uma política personalizada para acesso ao bucket do S3
Permissões obrigatórias em qualquer um dos seguintes casos:
• Caso 1: você está usando um endpoint da nuvem privada virtual (VPC) para conectar de forma
privada sua VPC aos Serviços da AWS com suporte e aos serviços do endpoint da VPC com a
tecnologia AWS PrivateLink.
O SSM Agent é um software da Amazon que está instalado em suas instâncias e executa tarefas
do Systems Manager. Esse agente requer acesso a buckets específicos do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) de propriedade da Amazon. Esses buckets são acessíveis publicamente.
No entanto, em um ambiente de endpoint da VPC privado, forneça explicitamente o acesso aos
buckets a seguir.
arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-region/*
arn:aws:s3:::aws-ssm-region/*

Para obter mais informações, consulte Etapa 6: Criar endpoints de VPC. (p. 30), Comunicações
do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados pela AWS (p. 144) e AWS PrivateLink e
endpoints da VPC no Guia do usuário da Amazon VPC.
• Caso 2: você planeja usar um bucket do Amazon S3 que você cria como parte de suas operações
do Systems Manager.
O perfil de instância do Amazon EC2 para o Systems Manager deve conceder acesso a um bucket
do Amazon S3 de sua propriedade para tarefas como as seguintes:
• Para acessar scripts a serem usados em comandos executados que você armazena no bucket do
S3.
• Para armazenar a saída completa de comandos do Run Command ou sessões do Session
Manager.
• Para acessar as listas de patch personalizadas para usar quando aplicar patch às suas
instâncias.

Note
Salvar dados do log de saída em um bucket do S3 é opcional. Contudo, recomendamos
configurá-lo no início do seu processo de configuração do Systems Manager caso tenha
decidido usá-lo. Para obter mais informações, consulte Criar um bucket no Guia do usuário
do Amazon Simple Storage Service.
Política: AmazonSSMDirectoryServiceAccess
Obrigatória somente se você planejar incluir instâncias do Amazon EC2 para Windows Server em um
diretório do Microsoft AD.
Essa política gerenciada da AWS permite que o SSM Agent acesse o AWS Directory Service
em seu nome para solicitações para ingressar no domínio pela instância gerenciada. Para obter
mais informações, consulte Integrar-se facilmente a uma instância do Windows EC2 no Guia de
administração do AWS Directory Service.
Política: CloudWatchAgentServerPolicy
Obrigatória somente se você planeja instalar e executar o nas suas instâncias para ler dados de
métrica e de log em uma instância e gravá-los no Amazon CloudWatch. Eles ajudam você a monitorar,
analisar e responder rapidamente a problemas ou alterações em seus recursos da AWS.
Seu perfil da instância precisará dessa política somente se você pretende usar recursos do Amazon
EventBridge ou o Amazon CloudWatch Logs. (Você também pode criar uma política mais restritiva
que, por exemplo, limita o acesso à gravação a um determinado fluxo de logs do CloudWatch Logs.)
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Note
O uso dos recursos do EventBridge e do CloudWatch Logs é opcional. Contudo,
recomendamos configurá-los no início do seu processo de configuração do Systems Manager
caso tenha decidido usá-los. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do
Amazon EventBridge e o Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs.
Para criar um perfil de instância com permissões para serviços adicionais do Systems Manager,
consulte os seguintes recursos:
• Restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager usando políticas do IAM (p. 275)
• Configurar a automação (p. 424)
• Verifique ou crie uma função do IAM com permissões do Session Manager (p. 957)
• Configurar o Run Command (p. 1032)

Tarefa 1: (Opcional) Criar uma política personalizada para
acesso ao bucket do S3
A criação de uma política personalizada para acesso ao Amazon S3 é necessária se você usa um endpoint
da VPC ou um bucket do S3 próprio nas suas operações do Systems Manager. Você anexa essa política
ao perfil de instância criado no procedimento após este.
Para obter informações sobre os buckets do S3 gerenciados pela AWS aos quais você fornece acesso
na política a seguir, consulte Comunicações do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados pela
AWS (p. 144).
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Políticas e, em seguida, Criar política.

3.

Escolha a guia JSON e substitua o texto padrão conforme a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-ssm-region/*",
"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-region/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-region/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-region/*",
"arn:aws:s3:::region-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::aws-ssm-distributor-file-region/*",
"arn:aws:s3:::aws-ssm-document-attachments-region/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-region/*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetEncryptionConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
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}

]

}

]

"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"

1

O primeiro elemento Statement será necessário somente se você estiver usando um endpoints da
VPC.
2

O segundo elemento, Statement, será necessário somente se você estiver usando um bucket do
S3 que você criou para usar em suas operações do Systems Manager.
3

A permissão PutObjectAcl da lista de controle de acesso será necessária somente se você
planeja oferecer suporte ao acesso entre contas para buckets do S3 em outras contas.
4

O elemento GetEncryptionConfiguration será necessário se o bucket do S3 estiver
configurado para usar criptografia.
5

Se o bucket do S3 estiver configurado para usar criptografia, a raiz do bucket do S3 (por exemplo,
arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET) deverá estar listada na seção Resource (Recurso). Seu
usuário, grupo ou função do IAM deve ser configurado com acesso ao bucket raiz.
4.

Se você estiver usando um endpoint da VPC em suas operações, faça o seguinte:
No primeiro elemento Statement, substitua cada espaço reservado região pelo identificador da
Região da AWS na qual essa política será usada. Por exemplo, use us-east-2 para a região Leste
dos EUA (Ohio). Para ver uma lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region
(Região) em Systems Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na
Referência geral do Amazon Web Services.

Important
Recomendamos que você evite usar caracteres curinga (*) no lugar das regiões específicas
nessa política. Por exemplo, use arn:aws:s3:::aws-ssm-us-east-2/* e não use
arn:aws:s3:::aws-ssm-*/*. O uso de curingas pode fornecer acesso a buckets do S3
aos quais você não pretende conceder acesso. Se você quiser usar o perfil de instância
para mais de uma região, recomendamos repetir o primeiro elemento Statement para cada
região.
- ou Se não estiver usando um endpoint da VPC em suas operações, você poderá excluir o primeiro
elemento Statement.
5.

Se você estiver usando um bucket do S3 de sua propriedade em suas operações do Systems
Manager, faça o seguinte:
No segundo elemento Statement, substitua DOC-EXAMPLE-BUCKET pelo nome de um bucket do
S3 em sua conta. Você usará esse bucket para suas operações do Systems Manager. Ele fornecerá
permissão para objetos no bucket, usando "arn:aws:s3:::my-bucket-name/*" como o recurso.
Para obter mais informações sobre como fornecer permissões para buckets ou objetos em buckets,
consulte o tópico Ações do Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service e a
postagem do blog da AWS IAM Policies and Bucket Policies and ACLs! (Políticas de buckets e do IAM
e ACLs!). Nossa! (Controlar o acesso aos recursos do S3).

Note
Se você usar mais de um bucket, forneça o ARN de cada um. Veja o exemplo a seguir sobre
permissões em buckets.
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"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2/*"
]

- ou Se não estiver usando um bucket do S3 de sua propriedade em suas operações do Systems Manager,
você poderá excluir o segundo elemento Statement.
6.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).

7.

(Opcional) Adicione tags escolhendo Add tag (Adicionar tag) e inserindo as tags preferenciais para a
política.

8.

Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

9.

Em Name (Nome), insira um nome para identificar essa política, como
SSMInstanceProfileS3Policy.

10. Escolha Create policy (Criar política).

Tarefa 2: Adicionar permissões a um perfil de instância do
Systems Manager (console)
Se você estiver criando uma nova função para o perfil da instância ou adicionando as permissões
necessárias a uma função existente, use um dos procedimentos a seguir.

Para criar um perfil de instância para instâncias gerenciadas do Systems Manager (console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Roles e Create role.

3.

Em Trusted entity type (Tipo da entidade confiável), escolha AWS service (Serviço da AWS).

4.

Diretamente sob Use case (Caso de uso), escolha EC2 e Next (Avançar).

5.

Na página Add permissions (Adicionar permissões), faça o seguinte:
• Use o campo Search (Pesquisar) para localizar AmazonSSMManagedInstanceCore. Marque a caixa
de seleção ao lado do nome.

O console reterá sua seleção mesmo que você pesquise outras políticas.
• Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada no procedimento anterior, Tarefa 1:
(Opcional) Criar uma política personalizada para acesso ao bucket do S3 (p. 24), marque a caixa
de seleção ao lado do nome dela.
• Se você planejar ingressar instâncias em um Active Directory gerenciado pelo AWS Directory
Service, pesquise por AmazonSSMDirectoryServiceAccess e marque a caixa de seleção ao lado do
nome.
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• Se você planejar usar o EventBridge ou o CloudWatch Logs para gerenciar ou monitorar sua
instância, pesquise por CloudWatchAgentServerPolicy e marque a caixa de seleção ao lado do
nome.
6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Em Role name (Nome da função), insira um nome para seu novo perfil da instância, como
SSMInstanceProfile.

Note
Anote o nome da função. Você escolherá essa função ao criar novas instâncias que deseja
gerenciar usando o Systems Manager.
8.

(Opcional) Em Description (Descrição), atualize a descrição deste perfil de instância.

9.

(Opcional) Em Tags (Etiquetas), adicione um ou mais pares de valores etiqueta-chave para organizar,
monitorar ou controlar o acesso para esse perfil e, em seguida, escolha Create role (Criar perfil). O
sistema faz com que você retorne para a página Roles.

Para adicionar permissões de perfil de instância para o Systems Manager a uma função existente
(console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, selecione Roles (Funções) e, em seguida, escolha a função existente que
você deseja associar a um perfil de instância para operações do Systems Manager.

3.

Na guia Permissions (Permissões), escolha Add permissions, Attach policies (Adicionar permissões,
anexar políticas).

4.

Na página Attach Policy (Anexar política), faça o seguinte:
• Use o campo Search (Pesquisar) para localizar AmazonSSMManagedInstanceCore. Marque a caixa
de seleção ao lado do nome.
• Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada, procure-a e marque a caixa
de seleção ao lado do nome dela. Para obter informações sobre políticas de bucket do S3
personalizadas para um perfil de instância, consulte Tarefa 1: (Opcional) Criar uma política
personalizada para acesso ao bucket do S3 (p. 24).
• Se você planejar ingressar instâncias em um Active Directory gerenciado pelo AWS Directory
Service, pesquise por AmazonSSMDirectoryServiceAccess e marque a caixa de seleção ao lado do
nome.
• Se você planejar usar o EventBridge ou o CloudWatch Logs para gerenciar ou monitorar sua
instância, pesquise por CloudWatchAgentServerPolicy e marque a caixa de seleção ao lado do
nome.

5.

Escolha Attach policies (Anexar políticas).

Para obter mais informações sobre como atualizar uma função para incluir uma entidade confiável ou
restringir ainda mais o acesso, consulte Modificar uma função no Guia do usuário do IAM.
Avance para Etapa 5: Anexar um perfil de instância do IAM a uma instância do Amazon EC2 (p. 27).

Etapa 5: Anexar um perfil de instância do IAM a uma
instância do Amazon EC2
Este tópico descreve como anexar o perfil da instância do AWS Identity and Access Management (IAM)
para o AWS Systems Manager que você criou no Etapa 4: Criar um perfil da instância do IAM para o
Systems Manager (p. 22), para instâncias do Amazon EC2. Você pode anexar o perfil de instância a
novas instâncias do Amazon EC2 ao iniciá-las, ou a instâncias existentes do Amazon EC2.
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Requisitos do SSM Agent para instâncias
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é um software da Amazon que pode ser instalado e
configurado em uma instância do EC2, em um servidor on-premises ou em uma máquina virtual (VM). O
SSM Agent permite que o Systems Manager atualize, gerencie e configure esses recursos.
Se o tipo de Amazon Machine Image (AMI) escolhido no primeiro procedimento não vier com o SSM
Agent pré-instalado, instale manualmente o agente na nova instância para que ele possa ser usado com
o Systems Manager. Se o SSM Agent não estiver instalado na instância do EC2 existente escolhida no
segundo procedimento, instale manualmente o agente na instância antes que ele possa ser usado com o
Systems Manager.
Na maioria dos casos, o SSM Agent está pré-instalado nas AMIs fornecidas pela AWS para os seguintes
sistemas operacionais (SOs):
• AMIs do Amazon Linux Base datadas de 9/2017 e posteriores
• Amazon Linux 2
• AMIs da Base otimizada para ECS do Amazon Linux 2
• AMIs do Amazon Linux otimizadas para Amazon EKS
• macOS 10.14.x (Mojave), 10.15.x (Catalina) e 11.x (Big Sur)
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 e 15
• Ubuntu Server 16.04, 18.04 e 20.04
• Windows Server 2008-2012 R2 AMIs publicadas em novembro de 2016 ou mais tarde
• Windows Server 2016, 2019 e 2022
Para obter informações sobre o AMIs com o agente pré-instalado, consulte Amazon Machine Images
(AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Para obter informações sobre a instalação manual do SSM Agent em outros sistemas operacionais Linux,
consulte Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79).
Requisito de certificação TLS para instâncias
Um certificado Transport Layer Security (TLS) deve ser instalado em cada instância gerenciada que você
usa com o Systems Manager. Esses certificados são usados para criptografar chamadas para outros
Serviços da AWS. Por padrão, um certificado TLS já está instalado em cada instância do EC2 criada
em qualquer AMI. Nas instâncias criadas nas AMIs não fornecidas pela Amazon e que estão em seus
próprios servidores on-premises e VMs, você deve instalar o certificado por conta própria. Para obter mais
informações, consulte Instalar um certificado TLS em VMs e servidores on-premises (p. 846).
Tópicos
• Executar uma instância que usa o perfil de instância do Systems Manager (console) (p. 28)
• Anexe o perfil de instância do Systems Manager a uma instância existente (console) (p. 30)

Executar uma instância que usa o perfil de instância do Systems
Manager (console)
Escolha um dos procedimentos a seguir dependendo de você estar usando a experiência nova do
assistente de inicialização do EC2 ou a antiga.
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New EC2 launch wizard

Para executar uma instância que usa o perfil de instância do Systems Manager (console)
1.

Use o procedimento em um dos seguintes tópicos de acordo com o tipo de sistema operacional
(SO) que você desejar para sua instância do EC2:
• Windows Server: Iniciar uma instância usando o novo assistente de execução de instância no
Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows
• Linux ou macOS: Iniciar uma instância usando o novo assistente de execução de instância no
Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux

2.

Conforme segue as etapas do tópico escolhido, não esqueça de incluir as seguintes seleções:
• Na seção Key pair (login) (Par de chaves [login]), para Key pair name (Nome do par de chaves),
escolha o par de chaves criado durante a configuração.

Warning
Não escolha Proceed without a key pair (Not recommended) (Continuar sem um par de
chaves [Não recomendado]). Se você executar sua instância sem um par de chaves,
você não poderá conectá-la.
3.

Na seção Advanced details (Detalhes avançados), em IAM instance profile (Perfil de instância do
IAM), selecione o perfil de instância que você criou usando o procedimento em Etapa 4: Criar um
perfil da instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).

4.

No painel Summary (Resumo), analise a configuração da instância e selecione Launch instance
(Iniciar instância).

Old EC2 launch wizard

Para executar uma instância que usa o perfil de instância do Systems Manager (console)
1.

Use o procedimento em um dos seguintes tópicos de acordo com o tipo de sistema operacional
(SO) que você desejar para sua instância do EC2:
• Windows Server: Iniciar uma instância usando o antigo assistente de execução de instância, no
Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows
• Linux ou macOS: Iniciar uma instância usando o antigo assistente de execução de instância no
Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux

2.

Conforme segue as etapas do tópico escolhido, não esqueça de incluir a seguinte seleção:
• Na página Step 3: Configure Instance Details (Etapa 3: configurar os detalhes da instância),
na lista suspensa IAM role (Perfil do IAM), escolha o perfil de instância que você criou
usando o procedimento em Etapa 4: Criar um perfil da instância do IAM para o Systems
Manager (p. 22).

3.

No final do assistente, escolha Launch (Iniciar).

4.

Na caixa de diálogo Select an existing key pair or create a new key pair (Selecionar um par
de chaves existente ou criar um novo par de chaves), selecione Choose an existing key pair
(Escolher um par de chaves existente) no primeiro campo.

Warning
Não selecione Proceed without a key pair (Prosseguir sem um par de chaves). Se você
executar sua instância sem um par de chaves, você não poderá conectá-la.
5.

Para Select a key pair (Selecionar um par de chaves), escolha o par de chaves criado durante a
configuração e marque a caixa de confirmação.

6.

Escolha Launch Instance (Executar instância).
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Anexe o perfil de instância do Systems Manager a uma instância
existente (console)
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon EC2 em https://
console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

No painel de navegação, em Instâncias, escolha Instâncias.

3.

Navegue até a lista e escolha a instância do EC2 na lista.

4.

No menu Actions (Açõeescolha s), Security (Segurança), Modify IAM role (Modificar função do IAM).

5.

Em IAM role (Função do IAM), selecione o perfil da instância que você criou usando o procedimento
em Etapa 4: Criar um perfil da instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).

6.

Escolha Update IAM role (Atualizar perfil do IAM).

Para obter mais informações sobre como anexar funções do IAM a instâncias, escolha uma das seguintes
opções, dependendo do tipo de sistema operacional selecionado:
• Anexar uma função do IAM a uma instância no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do
Linux
• Anexar uma função do IAM a uma instância no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do
Windows
Avance para Etapa 6: Criar endpoints de VPC. (p. 30).

Etapa 6: Criar endpoints de VPC.
Você pode melhorar o procedimento de segurança de suas instâncias gerenciadas (incluindo instâncias
gerenciadas em seu ambiente híbrido) configurando o AWS Systems Manager para usar um endpoint da
VPC de interface na Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por meio de um endpoint da VPC de
interface (endpoint de interface), você pode se conecter a serviços com a tecnologia AWS PrivateLink.
AWS PrivateLink é uma tecnologia que permite acessar de forma privada APIs da Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) e do Systems Manager usando endereços IP privados.
O AWS PrivateLink limita todo o tráfego de rede entre as instâncias gerenciadas, o Systems Manager, o
Amazon EC2 e a rede da Amazon. Isso significa que suas instâncias gerenciadas não precisam ter acesso
à Internet. Se você usa o AWS PrivateLink, não precisa de um gateway da Internet, de um dispositivo NAT
ou de um gateway privado virtual.
Não é necessário configurar o AWS PrivateLink, mas é recomendável. Para obter mais informações sobre
o AWS PrivateLink e os endpoints da VPC, consulte AWS PrivateLink e endpoints da VPC.

Note
A alternativa ao uso de um endpoint da VPC é permitir o acesso à Internet de saída em suas
instâncias gerenciadas. Nesse caso, as instâncias gerenciadas também devem permitir tráfego de
saída HTTPS (porta 443) para os seguintes endpoints:
• ssm.region.amazonaws.com
• ssmmessages.region.amazonaws.com
• ec2messages.region.amazonaws.com
O SSM Agent inicia todas as conexões com o serviço Systems Manager na nuvem. Por essa
razão, você não precisa configurar o firewall para permitir o tráfego de entrada nas instâncias para
o Systems Manager.

30

AWS Systems Manager Guia do usuário
Etapa 6: Criar endpoints de VPC.

Para obter mais informações sobre chamadas para esses endpoints, consulte Referência:
ec2messages, ssmmessages e outras operações da API (p. 1636).
Sobre a Amazon VPC
O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permite definir uma rede virtual em sua própria área
isolada logicamente na Nuvem AWS, conhecida como uma nuvem privada virtual (VPC). Você pode
iniciar os recursos da AWS, como as instâncias, na VPC. Sua VPC assemelha-se a uma rede tradicional
que você poderia operar no seu próprio datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura escalável
da AWS. É possível configurar seu VPC, selecionar o intervalo de endereços IP dele, criar sub-redes e
definir tabelas de rotas, gateways de rede e configurações de segurança. Você pode se conectar às suas
instâncias na VPC. Você pode conectar a VPC a seu próprio datacenter corporativo, tornando a Nuvem
AWS uma extensão do seu datacenter. Para proteger os recursos em cada sub-rede, você pode usar
várias camadas de segurança, incluindo grupos de segurança e listas de controle de acesso de rede. Para
obter mais informações, consulte o Manual do usuário da Amazon VPC.
Tópicos
• Restrições e limitações do VPC endpoint (p. 31)
• Criar endpoints da VPC para o Systems Manager (p. 33)
• Criar uma política de VPC endpoint de interface (p. 34)

Restrições e limitações do VPC endpoint
Antes de configurar endpoints da VPC para o Systems Manager, fique atento às restrições e limitações a
seguir.
Plugin do aws:domainJoin
Se você optar por criar endpoints da VPC, lembre-se de que as solicitações para ingressar em
uma instância do Windows Server em um domínio de documentos do SSM que usam o plugin do
aws:domainJoin falharão a menos que você permita o tráfego de sua instância para os endpoints
públicos do AWS Directory Service. Esse plugin requer o AWS Directory Service, e o AWS Directory
Service não tem suporte para o endpoint do PrivateLink. O suporte para o ingresso em uma instância
do Windows Server em um domínio de outros métodos para unir instâncias a um domínio depende
apenas dos requisitos do Active Directory (por exemplo, garantir que os controladores de domínio estejam
acessíveis e detectáveis usando o DNS e outros requisitos relacionados). Você pode usar os scripts de
dados do usuário do Amazon EC2 para unir uma instância a um domínio.
Solicitações entre regiões
Os endpoints da VPC não são compatíveis com solicitações entre regiões. Certifique-se de criar seu
endpoint na mesma Região da AWS que seu bucket. Você pode encontrar o local de seu bucket usando
o console do Amazon S3 ou usando o comando get-bucket-location. Use um endpoint do Amazon
S3 específico da região para acessar seu bucket; por exemplo, DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3-uswest-2.amazonaws.com. Para obter mais informações sobre endpoints específicos da região para o
Amazon S3, consulte Endpoints do Amazon S3 na Referência geral da Amazon Web Services. Se você
usar a AWS CLI para fazer solicitações ao Amazon S3, defina a região padrão como a mesma região do
seu bucket ou use o parâmetro --region nas suas solicitações.
Conexões de emparelhamento de VPC
Os endpoints da interface da VPC podem ser acessados por meio de conexões de emparelhamento de
VPC dentro da região e entre regiões. Para obter mais informações sobre solicitações de conexão de
emparelhamento de VPC para endpoints de interface da VPC, consulte Conexões de emparelhamento da
VPC (Cotas) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.
Não é possível estender conexões de endpoint de gateway de VPC para fora de uma VPC. Os recursos
do outro lado de uma conexão de emparelhamento de VPC em sua VPC não podem usar o endpoint de
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gateway para se comunicar com recursos no serviço de endpoint de gateway. Para obter mais informações
sobre solicitações de conexão de emparelhamento de VPC para endpoints do gateway da VPC, consulte
Endpoints da VPC (Cotas) no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.
Conexões de entrada
O grupo de segurança anexado ao VPC endpoint deve permitir conexões de entrada na porta 443 na subrede privada da instância gerenciada. Se conexões de entrada não são permitidas, a instância gerenciada
não pode se conectar ao SSM e endpoints do EC2.
Buckets do Amazon S3
Sua política de endpoint da VPC deve permitir acesso ao menos aos seguintes buckets do Amazon S3:
• Os buckets do S3 usados pelo Patch Manager para operações de linha de base de patch em sua Região
da AWS. Esses buckets contêm o código que é recuperado e executado em instâncias pelo serviço
de linha de base de patch. Cada Região da AWS tem seus próprios buckets de operações de lista de
referência de patches para o código a ser recuperado quando um documento da lista de referência de
patches for executado. Se o código não puder ser obtido por download, o comando de linha de base de
patches falhará.

Note
Se você usar um firewall on-premises e planeja usar o Patch Manager, esse firewall também
deverá permitir o acesso ao endpoint da lista de referência de patches apropriado.
Para fornecer acesso aos buckets em sua Região da AWS, inclua a permissão a seguir em sua política
de endpoint.
arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-region/*
arn:aws:s3:::aws-ssm-region/*

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma lista
dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service
endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
Veja o exemplo a seguir.
arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-us-east-2/*
arn:aws:s3:::aws-ssm-us-east-2/*

Note
Somente na região Oriente Médio (Bahrein) (me-south-1), esses buckets usam diferentes
convenções de nomenclatura. Somente para esta Região da AWS, use os dois buckets a seguir
como alternativa:
• patch-baseline-snapshot-me-south-1-uduvl7q8
• aws-patch-manager-me-south-1-a53fc9dce
• Os buckets do S3 listados em Comunicações do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados pela
AWS (p. 144).
Amazon CloudWatch Logs
Se você não permitir que suas instâncias acessem a Internet, crie um endpoint da VPC para que o
CloudWatch Logs use recursos que enviem logs para o CloudWatch Logs. Para obter mais informações
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sobre como criar um endpoint para o CloudWatch Logs, consulte Criar um endpoint da VPC para o
CloudWatch Logs no Manual do usuário do Amazon CloudWatch Logs.
DNS em ambiente híbrido
Para obter informações sobre como configurar o DNS para trabalhar com endpoints do AWS PrivateLink
em ambientes híbridos, consulte DNS privado para endpoints da interface no Guia do usuário da
Amazon VPC. Se quiser usar seu próprio DNS, poderá usar o resolvedor do Route 53. Para obter mais
informações, consulte Resolver consultas de DNS entre VPCs e sua rede no Guia do desenvolvedor do
Amazon Route 53.

Criar endpoints da VPC para o Systems Manager
Use as informações a seguir para criar endpoints de interface da VPC e de gateway para o AWS Systems
Manager. Este tópico contém links para procedimentos noManual do usuário da Amazon VPC.

Para criar VPC endpoints para o Systems Manager
Na primeira etapa deste procedimento, crie três endpoints de interface obrigatórios e um opcional para o
Systems Manager. Os três endpoints são obrigatórios para o Systems Manager funcionar em uma VPC.
O quarto, com.amazonaws.region.ssmmessages, será obrigatório somente se você estiver usando
recursos do Session Manager.
Na segunda etapa, crie o endpoint de gateway obrigatório para o Systems Manager acessar o Amazon S3.

Note
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível
com o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver
uma lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems
Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do
Amazon Web Services.
1.

Siga as etapas em Create an interface endpoint (Criar um endpoint de interface) para criar os
seguintes endpoints de interface:
• com.amazonaws.region.ssm: o endpoint para o serviço Systems Manager.
• com.amazonaws.region.ec2messages: o Systems Manager usa esse endpoint para fazer
chamadas do SSM Agent para o serviço do Systems Manager.
• com.amazonaws.region.ec2: se você estiver usando o Systems Manager para criar snapshots
habilitados para VSS, será necessário ter um endpoint para o serviço EC2. Sem o endpoint do EC2
definido, a chamada para enumerar os volumes anexados do Amazon EBS falha, o que faz com que
o comando do Systems Manager falhe.
• com.amazonaws.region.ssmmessages: este endpoint será necessário somente se você
estiver se conectando às suas instâncias por meio de um canal de dados seguro usando o
Session Manager. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager Session
Manager (p. 948) e Referência: ec2messages, ssmmessages e outras operações da
API (p. 1636).
• com.amazonaws.region.kms: este endpoint é opcional. No entanto, ele pode ser criado se você
quiser usar criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS) para os parâmetros Session
Manager ou Parameter Store.
• com.amazonaws.region.logs: este endpoint é opcional. Contudo, ele pode ser criado se você
quiser usar o Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) para logs do Session Manager, Run
Command ou SSM Agent.

2.

Siga as etapas em Create a gateway endpoint (Criar um endpoint de gateway) para criar o seguinte
endpoint de gateway para o Amazon S3:
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• com.amazonaws.region.s3: o Systems Manager usa esse endpoint para atualizar SSM Agent
e executar operações de patch. O Systems Manager também usa esse endpoint para tarefas como
transferir os logs de saída que você optar por armazenar em buckets do S3, recuperar de scripts
ou outros arquivos armazenados em buckets, etc. Se o grupo de segurança associado a suas
instâncias restringir o tráfego de saída, será preciso adicionar uma regra para permitir o tráfego para
a lista de prefixos do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Modificar seu grupo de
segurança no Guia do AWS PrivateLink.

Criar uma política de VPC endpoint de interface
Você pode criar políticas de endpoints de interface da VPC para o AWS Systems Manager nas quais é
possível especificar:
• A entidade principal que pode executar ações
• As ações que podem ser executadas
• Os recursos que podem ter ações executadas neles
Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso a serviços com endpoints da VPCs no Guia do
usuário da Amazon VPC.
Exemplo: permitir que os usuários somente obtenham e listem as chamadas de comando
{

}

"Statement":[
{
"Sid":"SSMCommandsReadOnly",
"Principal":"*",
"Action":[
"ssm:ListCommands",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:GetCommandInvocation"
],
"Effect":"Allow",
"Resource":"*"
}
]

Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos
Esta seção descreve as tarefas de configuração que a conta e os administradores do sistema realizam
para um ambiente híbrido. Um ambiente híbrido inclui servidores on-premises, dispositivos de borda e
máquinas virtuais (VMs) que foram configurados para o AWS Systems Manager, incluindo VMs em outros
ambientes de nuvem. Depois que essas etapas forem concluídas, os usuários que tiveram permissões
concedidas pelo administrador da Conta da AWS poderão usar o Systems Manager para configurar e
gerenciar as máquinas on-premises da organização.

Note
• O Systems Manager é compatível com dispositivos de borda configurados como máquinas
on-premises, incluindo dispositivos AWS IoT e dispositivos de IoT que não sejam da AWS. O
processo para configurar esses tipos de dispositivos de borda é descrito aqui.
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O Systems Manager também oferece suporte a dispositivos de borda que usam o software
AWS IoT Greengrass Core. O processo de configuração e os requisitos para os dispositivos
principais do AWS IoT Greengrass são diferentes dos dispositivos de AWS IoT e de borda
que não sejam da AWS. Para começar a usar os dispositivos AWS IoT Greengrass, consulte
Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54).
• O macOS não tem suporte para ambientes híbridos do Systems Manager.
Se você planeja usar o Systems Manager para gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) ou usar instâncias do Amazon EC2 e seus próprios recursos em um ambiente híbrido, siga
as etapas emConfigurar o AWS Systems Manager para instâncias do EC2 (p. 16)first.
Configurar o ambiente híbrido para o Systems Manager permite que você faça o seguinte:
• Crie uma maneira consistente e segura de gerenciar remotamente suas cargas de trabalho híbridas a
partir de um local usando as mesmas ferramentas ou scripts.
• Centralize o controle de acesso para as ações que podem ser realizadas nas máquinas, usando o AWS
Identity and Access Management (IAM).
• Centralize a auditoria e a sua visualização das ações realizadas nas máquinas, registrando todas as
ações no AWS CloudTrail.
Para obter informações sobre como usar o CloudTrail para monitorar ações do Systems
Manager, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS
CloudTrail (p. 1526).
• Centralize o monitoramento configurando o Amazon EventBridge e o Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) para enviarem notificações sobre o êxito da execução do serviço.
Para obter informações sobre como usar o EventBridge para monitorar eventos do Systems Manager,
consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534).
Sobre nós gerenciados
Depois de concluir a configuração dos servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs para
o Systems Manager, conforme descrito nesta seção, as máquinas híbridas serão listadas no AWS
Management Console e descritas como nós gerenciados. No console, os IDs dos nós gerenciados híbridos
são diferenciados das instâncias do Amazon EC2 com o prefixo "mi-". Os IDs das instâncias do Amazon
EC2 usam o prefixo “i-”.
Para obter mais informações, consulte Nós gerenciados (p. 828).
Sobre níveis de instância
O Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias avançadas para nós
gerenciados em seu ambiente híbrido. O nível de instâncias padrão permite registrar no máximo 1.000
VMs máquinas on-premises por Conta da AWS e por Região da AWS. Se precisar registrar mais de 1.000
máquinas on-premises em uma única conta e região, use o nível de instâncias avançadas. Instâncias
avançadas também permitem que você se conecte às suas máquinas híbridas usando o AWS Systems
Manager Session Manager. O Session Manager fornece acesso via shell interativo aos nós gerenciados.
Para mais informações, consulte Configurar níveis de instâncias (p. 829).
Tópicos
• Etapa 1: Concluir as etapas gerais de configuração do Systems Manager (p. 36)
• Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36)
• Etapa 3: Criar uma ativação de instância gerenciada para um ambiente híbrido (p. 42)
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• Etapa 4: Instalar o SSM Agent em um ambiente híbrido (Linux) (p. 46)
• Etapa 5: Instalar o SSM Agent para um ambiente híbrido (Windows) (p. 52)

Etapa 1: Concluir as etapas gerais de configuração do
Systems Manager
Se ainda não tiver feito isso, conclua as etapas gerais de configuração a seguir para o AWS Systems
Manager na seção Configurar o AWS Systems Manager para instâncias do EC2 (p. 16) deste guia do
usuário. As outras etapas nessa seção são necessárias apenas se você planeja gerenciar instâncias do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• Cadastrar-se na AWS (p. 17)
• Crie um usuário Admin do IAM para a AWS (p. 17)
• Criar usuários e grupos do IAM sem administradores para o Systems Manager (p. 18)
• (Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30)
Depois que você concluir essas etapas, prossiga para Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para
um ambiente híbrido (p. 36).

Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para um
ambiente híbrido
Servidores e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente híbrido exigem uma função do AWS Identity and
Access Management (IAM) para se comunicarem com o serviço do AWS Systems Manager. A atribuição
de função do AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole confiança para o serviço Systems
Manager. Só é necessário criar uma função de serviço para um ambiente híbrido uma vez para cada
Conta da AWS. No entanto, você poderá optar por criar várias funções de serviço para diferentes ativações
híbridas se as máquinas em seu ambiente híbrido exigirem permissões diferentes.
Os procedimentos a seguir descrevem como criar a função de serviço necessária usando o console do
Systems Manager ou sua ferramenta de linha de comando preferida.

Crie uma função de serviço do IAM (console)
Use o procedimento a seguir para criar uma função de serviço para a ativação híbrida. Observe que
esse procedimento usa a política AmazonSSMManagedInstanceCore para a funcionalidade principal
do Systems Manager. Dependendo do seu caso de uso, talvez seja necessário adicionar políticas à sua
função de serviço em máquinas on-premises para poder acessar outros recursos ou Serviços da AWS.
Por exemplo, sem acesso aos buckets necessários do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),
gerenciados pela AWS, as operações de aplicação de patches do Patch Manager falham.

Como criar uma função de serviço do (console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Roles e Create role.

3.

Em Select trusted entity (Selecionar entidade confiável), faça as seguintes escolhas:
1. Em Trusted entity type (Tipo de entidade confiável), escolha service (Serviço da AWS)
2. Em Use cases for other Serviços da AWS (Casos de uso de outros Serviços da AWS), escolha
Systems Manager
3. Escolha Systems Manager, como mostrado na imagem a seguir.
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4.

Escolha Next (Próximo).

5.

Na página Add permissions (Adicionar permissões), faça o seguinte:
• Use o campo Search (Pesquisar) para localizar AmazonSSMManagedInstanceCore. Marque a caixa
de seleção ao lado do nome.

• O console reterá sua seleção mesmo que você pesquise outras políticas.
• Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada no procedimento anterior, Tarefa
1: (Opcional) Criar uma política personalizada para acesso ao bucket do S3 (p. 24), procure-a e
marque a caixa de seleção ao lado de seu nome.
• Se você planejar ingressar instâncias em um Active Directory gerenciado pelo AWS Directory
Service, pesquise por AmazonSSMDirectoryServiceAccess e marque a caixa de seleção ao lado do
nome.
• Se você planejar usar o EventBridge ou o CloudWatch Logs para gerenciar ou monitorar sua
instância, pesquise por CloudWatchAgentServerPolicy e marque a caixa de seleção ao lado do
nome.
6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Em Role name (Nome da função), insira um nome para seu novo perfil da instância, como
SSMInstanceProfile.

Note
Anote o nome da função. Você escolherá essa função ao criar novas instâncias que deseja
gerenciar usando o Systems Manager.
8.

(Opcional) Em Description (Descrição), atualize a descrição deste perfil de instância.

9.

(Opcional) Em Tags (Etiquetas), adicione um ou mais pares de valores etiqueta-chave para organizar,
monitorar ou controlar o acesso para esse perfil e, em seguida, escolha Create role (Criar perfil). O
sistema faz com que você retorne para a página Roles.

10. Selecione Create role (Criar função). O sistema faz com que você retorne para a página Roles.

Crie uma função de serviço do IAM (linha de comando)
Use o procedimento a seguir para criar uma função de serviço para a ativação híbrida. Observe
que esse procedimento usa a funcionalidade principal do Systems Manager da política
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AmazonSSMManagedInstanceCore. Dependendo do seu caso de uso, talvez seja necessário adicionar
políticas à sua função de serviço em máquinas on-premises para poder acessar outros recursos ou
Serviços da AWS.
Requisito de política do bucket do S3
Se qualquer um dos seguintes casos for verdadeiro, crie uma política de permissões personalizada do IAM
e para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) antes de concluir este procedimento:
• Caso 1: você está usando um endpoint da VPC para conectar de forma privada sua VPC aos Serviços
da AWS compatíveis e aos serviços do endpoint da VPC com a tecnologia AWS PrivateLink.
• Caso 2: você planeja usar um bucket do Amazon S3 que você cria como parte de suas operações do
Systems Manager, por exemplo, para armazenar a saída de comandos do Run Command ou sessões
do Session Manager em um bucket do Amazon S3. Antes de continuar, siga as etapas em Create a
custom S3 bucket policy for an instance profile (p. 24) (Criar uma política personalizada de bucket do
S3 para um perfil de instância). As informações sobre políticas de bucket do S3 neste tópico também se
aplicam à sua função de serviço.
AWS CLI

Para criar uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Em sua máquina local, crie um arquivo de texto com um nome como SSMService-Trust.json
com a política de confiança a seguir. Certifique-se de salvar o arquivo com a extensão de arquivo
.json. Especifique a Conta da AWS e a Região da AWS no ARN onde você criou a ativação
híbrida.
{

}

3.

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"",
"Effect":"Allow",
"Principal":{
"Service":"ssm.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:SourceAccount":"123456789012"
},
"ArnEquals":{
"aws:SourceArn":"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:*"
}
}
}
]

Abra a AWS CLI e, no diretório em que você criou o arquivo JSON, execute o create-role para
criar a função de serviço. Este exemplo cria uma função chamada SSMServiceRole. É possível
escolher outro nome, se você preferir.
Linux & macOS
aws iam create-role \
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--role-name SSMServiceRole \
--assume-role-policy-document file://SSMService-Trust.json

Windows
aws iam create-role ^
--role-name SSMServiceRole ^
--assume-role-policy-document file://SSMService-Trust.json

4.

Execute o comando attach-role-policy da maneira a seguir para permitir que a função de serviço
recém-criada crie um token de sessão. O token de sessão concede à sua instância gerenciada
permissão para executar comandos usando o Systems Manager.

Note
As políticas que você adicionar para um perfil de serviço para instâncias gerenciadas em
um ambiente híbrido serão as mesmas políticas usadas para criar um perfil de instância
para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais
informações sobre as políticas da AWS usadas nos comandos a seguir, consulte Criar
um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).
(Obrigatório) Execute o comando a seguir para permitir que uma instância gerenciada use a
funcionalidade básica do serviço do AWS Systems Manager.
Linux & macOS
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

Windows
aws iam attach-role-policy ^
--role-name SSMServiceRole ^
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada para sua função de serviço,
execute o comando a seguir para permitir que o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent)
acesse os buckets que você especificou na política. Substitua account-id e my-bucketpolicy-name pelo ID da Conta da AWS e o nome do bucket.
Linux & macOS
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/my-bucket-policy-name

Windows
aws iam attach-role-policy ^
--role-name SSMServiceRole ^
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/my-bucket-policy-name

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o SSM Agent acesse o AWS Directory
Service em seu nome para solicitações para ingressar no domínio pela instância gerenciada. Seu
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perfil de instância precisará dessa política somente se você ingressar suas instâncias em um
diretório do Microsoft AD.
Linux & macOS
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Windows
aws iam attach-role-policy ^
--role-name SSMServiceRole ^
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o agente do CloudWatch seja
executado nas suas instâncias gerenciadas. Esse comando permite ler informações em uma
instância e gravá-las no CloudWatch. Seu perfil de serviço precisará dessa política somente se
você pretende usar serviços como o Amazon EventBridge ou Amazon CloudWatch Logs.
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy

Tools for PowerShell

Para criar uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (AWS Tools for Windows
PowerShell)
1.

Instale e configure o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Em sua máquina local, crie um arquivo de texto com um nome como SSMService-Trust.json
com a política de confiança a seguir. Certifique-se de salvar o arquivo com a extensão de arquivo
.json. Especifique a Conta da AWS e a Região da AWS no ARN onde você criou a ativação
híbrida.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"",
"Effect":"Allow",
"Principal":{
"Service":"ssm.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:SourceAccount":"123456789012"
},
"ArnEquals":{
"aws:SourceArn":"arn:aws:ssm:region:123456789012:*"
}
}
}
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}

3.

]

Abra o PowerShell no modo administrativo e no diretório em que você criou o arquivo JSON,
execute oNew-IAMRoleda seguinte maneira para criar uma função de serviço. Este exemplo cria
uma função chamada SSMServiceRole. É possível escolher outro nome, se você preferir.
New-IAMRole `
-RoleName SSMServiceRole `
-AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw SSMService-Trust.json)

4.

Use Register-IAMRolePolicy conforme a seguir para permitir a função de serviço que você criou
para criar um token de sessão. O token de sessão concede à sua instância gerenciada permissão
para executar comandos usando o Systems Manager.

Note
As políticas que você adicionar para um perfil de serviço para instâncias gerenciadas em
um ambiente híbrido serão as mesmas políticas usadas para criar um perfil de instância
para instâncias do EC2. Para obter mais informações sobre as políticas da AWS usadas
nos comandos a seguir, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems
Manager (p. 22).
(Obrigatório) Execute o comando a seguir para permitir que uma instância gerenciada use a
funcionalidade básica do serviço do AWS Systems Manager.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada para sua função de serviço,
execute o comando a seguir para permitir que o SSM Agent acesse os buckets que você
especificou na política. Substitua account-id e my-bucket-policy-name pelo ID da Conta
da AWS e o nome do bucket.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::account-id:policy/my-bucket-policy-name

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o SSM Agent acesse o AWS Directory
Service em seu nome para solicitações para ingressar no domínio pela instância gerenciada. Seu
perfil de instância precisará dessa política somente se você ingressar suas instâncias em um
diretório do Microsoft AD.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o agente do CloudWatch seja
executado nas suas instâncias gerenciadas. Esse comando permite ler informações em uma
instância e gravá-las no CloudWatch. Seu perfil de serviço precisará dessa política somente se
você pretende usar serviços como o Amazon EventBridge ou Amazon CloudWatch Logs.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
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Avance para Etapa 3: Criar uma ativação de instância gerenciada para um ambiente híbrido (p. 42).

Etapa 3: Criar uma ativação de instância gerenciada
para um ambiente híbrido
Para configurar servidores e máquinas virtuais (VMs) em seu ambiente híbrido como instâncias
gerenciadas, você precisa criar uma ativação de instância gerenciada. Após concluir a ativação com
êxito, você receberá imediatamente um código de ativação e um ID de ativação. Você especifica essa
combinação de código/ID ao instalar o AWS Systems Manager SSM Agent em servidores e VMs em
seu ambiente híbrido. O código/ID fornece acesso seguro ao serviço do Systems Manager a partir das
instâncias gerenciadas.

Important
O Systems Manager retorna imediatamente o ID e o código de ativação para o console ou a
janela de comando, dependendo de como você criou a ativação. Copie essas informações e
armazene-as em um local seguro. Se você sair do console ou fechar a janela de comando, poderá
perder essas informações. Se perdê-las, você deverá criar outra ativação.
Sobre expirações de ativação
Uma expiração de ativação é uma janela de tempo em que você pode registrar máquinas on-premises
no Systems Manager. Uma ativação expirada não tem impacto sobre os servidores ou máquinas virtuais
(VMs) que você registrou anteriormente no Systems Manager. Se uma ativação expirar, você não
poderá registrar mais servidores ou VMs no Systems Manager usando essa ativação específica. Você
simplesmente precisa criar uma nova.
Cada VM e servidor on-premises que você registrou anteriormente permanecerão registrados como uma
instância gerenciada do Systems Manager até que você cancele o registro deles explicitamente. Você
pode cancelar o registro de uma instância gerenciada na página Fleet Manager e na guia Instâncias
gerenciadas do console do Systems Manager usando o comando deregister-managed-instance da AWS
CLI ou usando a chamada de API DeregisterManagedInstance.
Sobre tags de ativação
Se você criar uma ativação usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS Tools for
Windows PowerShell, poderá especificar tags. Tags são metadados opcionais que você atribui a um
recurso. As tags permitem categorizar um recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário
ou ambiente. Veja a seguir um comando de exemplo da AWS CLI a ser executado em uma máquina Linux
local que inclui tags opcionais.
aws ssm create-activation \
--default-instance-name MyWebServers \
--description "Activation for Finance department webservers" \
--iam-role service-role/AmazonEC2RunCommandRoleForManagedInstances \
--registration-limit 10 \
--region us-east-2 \
--tags "Key=Department,Value=Finance"

Se você especificar tags ao criar uma ativação, essas tags serão atribuídas automaticamente aos
servidores e VMs on-premises quando você ativá-las.
Você não pode adicionar ou excluir tags de uma ativação existente. Se você não quiser atribuir tags
automaticamente aos servidores e VMs on-premises usando uma ativação, poderá adicionar tags a eles
posteriormente. Mais especificamente, você poderá marcar os servidores on-premises e VMs depois que
eles se conectarem ao Systems Manager pela primeira vez. Depois de se conectarem, eles recebem um
ID de instância gerenciada e são listados no console do Systems Manager com um ID prefixado com "mi-".
Para obter informações sobre como adicionar tags às instâncias gerenciadas sem usar o processo de
ativação, consulte Marcar nós gerenciados (p. 1606).
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Note
Não é possível atribuir tags a uma ativação se você criá-la usando o console do Systems
Manager. Você deve criá-la usando a AWS CLI ou Tools for Windows PowerShell.
Se não quiser mais gerenciar um servidor on-premises ou uma máquina virtual (VM) usando o Systems
Manager, você poderá cancelar o registro. Para obter mais informações, consulte Cancelar o registro de
nós gerenciados em um ambiente híbrido (p. 842).
Tópicos
• Criar uma ativação (console) (p. 43)
• Criar uma ativação de instância gerenciada (linha de comando) (p. 44)

Criar uma ativação (console)
Para criar uma ativação de instância gerenciada
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, selecione Ativações híbridas do.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Hybrid Activations (Ativações híbridas).

3.

Escolha Create activation.
-ou-

4.
5.
6.

Se estiver acessando Hibrid Activations (Ativações híbridas) pela primeira vez na Região da AWS
atual, escolha Create an Activation (Criar uma ativação).
(Opcional) Em Activation description (Descrição da ativação), insira uma descrição para essa ativação.
Recomendamos inserir uma descrição caso pretenda ativar um grande número de servidores e VMs.
Em Instance limit (Limite da instância), especifique o número total de VMs ou servidores on-premises
que deseja registrar com a AWS como parte dessa ativação. O valor padrão é uma instância.
Em IAM role (Perfil do IAM), escolha uma opção de perfil de serviço que permita que seus servidores
e VMs comuniquem-se com o AWS Systems Manager na nuvem:
• Opção 1: escolha Use the default role created by the system (Usar o perfil padrão criado pelo
sistema) para usar um perfil e uma política gerenciada fornecida pela AWS.
• Opção 2: escolha Select an existing custom IAM role that has the required permissions (Selecionar
um perfil do IAM personalizado existente que tenha as permissões necessárias) para usar o perfil
personalizado opcional que você criou anteriormente. Essa função deve ter uma política de relação
de confiança que especifique o"Service": "ssm.amazonaws.com". Se sua função do IAM
não especificar esse princípio em uma política de relacionamento de confiança, você receberá o
seguinte erro:
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateActivation
operation: Not existing role:
arn:aws:iam::<accountid>:role/SSMRole

7.

Para obter mais informações sobre a criação da função, consulte Etapa 2: Criar uma função de
serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36).
Em Activation expiry date (Data de expiração da ativação), especifique uma data de expiração para a
ativação. A data de validade deve ser no futuro, e não mais de 30 dias no futuro. O valor padrão é 24
horas.
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Note
Se você quiser registrar instâncias gerenciadas adicionais após a data de expiração, deverá
criar uma nova ativação. A data de expiração não tem impacto sobre instâncias registradas e
em execução.
8.

(Opcional) No campo Default instance name (Nome da instância padrão), especifique um valor de
nome de identificação a ser exibido para todas as instâncias gerenciadas associadas a essa ativação.

9.

Escolha Create activation. O Systems Manager retorna imediatamente o código de ativação e o ID
para o console.

Criar uma ativação de instância gerenciada (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) (no Linux ou no
Windows) ou o AWS Tools for PowerShell para criar uma ativação de instância gerenciada.

Para criar uma ativação
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para criar uma ativação.

Note
• No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista
dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems
Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência
geral do Amazon Web Services.
• A função que você especifica para oIAM roleO parâmetro do precisa ter uma política de
relação de confiança que especifique o"Service": "ssm.amazonaws.com". Se suas
receitas AWS Identity and Access Management (IAM) não especificar esse princípio em
uma política de relacionamento de confiança, você recebe o seguinte erro:
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateActivation
operation: Not existing role:
arn:aws:iam::<accountid>:role/SSMRole

Para obter mais informações sobre a criação da função, consulte Etapa 2: Criar uma
função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36).
• Para --expiration-date, forneça uma data no formato de carimbo de data/hora,
como "2021-07-07T00:00:00", para quando o código de ativação expirar. Você pode
especificar uma data com até 30 dias de antecedência. Se você não fornecer uma data de
expiração, o código de ativação expira em 24 horas.
Linux & macOS
aws ssm create-activation \
--default-instance-name name \
--iam-role iam-service-role-name \
--registration-limit number-of-managed-instances \
--region region \
--expiration-date "timestamp" \\
--tags "Key=key-name-1,Value=key-value-1" "Key=key-name-2,Value=key-value-2"

44

AWS Systems Manager Guia do usuário
Etapa 3: Criar uma ativação de instância
gerenciada para um ambiente híbrido

Windows
aws ssm create-activation ^
--default-instance-name name ^
--iam-role iam-service-role-name ^
--registration-limit number-of-managed-instances ^
--region region ^
--expiration-date "timestamp" ^
--tags "Key=key-name-1,Value=key-value-1" "Key=key-name-2,Value=key-value-2"

PowerShell
New-SSMActivation -DefaultInstanceName name `
-IamRole iam-service-role-name `
-RegistrationLimit number-of-managed-instances `
–Region region `
-ExpirationDate "timestamp" `
-Tag @{"Key"="key-name-1";"Value"="key-value-1"},@{"Key"="keyname-2";"Value"="key-value-2"}

Aqui está um exemplo.
Linux & macOS
aws ssm create-activation \
--default-instance-name MyWebServers \
--iam-role service-role/AmazonEC2RunCommandRoleForManagedInstances \
--registration-limit 10 \
--region us-east-2 \
--expiration-date "2021-07-07T00:00:00" \
--tags "Key=Environment,Value=Production" "Key=Department,Value=Finance"

Windows
aws ssm create-activation ^
--default-instance-name MyWebServers ^
--iam-role service-role/AmazonEC2RunCommandRoleForManagedInstances ^
--registration-limit 10 ^
--region us-east-2 ^
--expiration-date "2021-07-07T00:00:00" ^
--tags "Key=Environment,Value=Production" "Key=Department,Value=Finance"

PowerShell
New-SSMActivation -DefaultInstanceName MyWebServers `
-IamRole service-role/AmazonEC2RunCommandRoleForManagedInstances `
-RegistrationLimit 10 `
–Region us-east-2 `
-ExpirationDate "2021-07-07T00:00:00" `
-Tag
@{"Key"="Environment";"Value"="Production"},@{"Key"="Department";"Value"="Finance"}

Se a ativação for criada com êxito, o sistema retornará imediatamente um ID e código de ativação.
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Etapa 4: Instalar o SSM Agent em um ambiente
híbrido (Linux)
Este tópico descreve como instalar o SSM Agent do AWS Systems Manager em máquinas do Linux em
um ambiente híbrido. Se você planeja usar máquinas Windows Server em um ambiente híbrido, consulte a
próxima etapa, Etapa 5: Instalar o SSM Agent para um ambiente híbrido (Windows) (p. 52).

Important
Este procedimento é aplicável a servidores e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente onpremises ou híbrido. Para fazer download e instalar o SSM Agent em uma instância do EC2 para
o Linux, consulte Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79).
Antes de começar, localize o código de ativação e o ID de ativação que foram enviados para você
assim que concluiu a ativação da instância gerenciada anteriormente em Etapa 3: Criar uma ativação
de instância gerenciada para um ambiente híbrido (p. 42). Você especifica o código e o ID no
procedimento a seguir.
Os URLs nos scripts a seguir permitem fazer download do SSM Agent de qualquer Região da AWS. Para
fazer download do agente de uma região específica, copie o URL do sistema operacional e substitua a
região por um valor apropriado.
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com o AWS
Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
Por exemplo, para fazer download do SSM Agent para Amazon Linux, RHEL, CentOS e SLES de 64 bits
na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2), use o seguinte URL:
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-west-1/latest/linux_amd64/amazon-ssmagent.rpm

Amazon Linux 2, Amazon Linux, RHEL, Oracle Linux, CentOS, and SLES
• x86_64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/linux_amd64/
amazon-ssm-agent.rpm
• x86
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/linux_386/amazonssm-agent.rpm
• ARM64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/linux_arm64/
amazon-ssm-agent.rpm
RHEL 6.x, CentOS 6.x
• x86_64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/3.0.1479.0/linux_amd64/
amazon-ssm-agent.rpm
• x86
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https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/3.0.1479.0/linux_386/
amazon-ssm-agent.rpm
Ubuntu Server
• x86_64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_amd64/
amazon-ssm-agent.deb
• ARM64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_arm64/
amazon-ssm-agent.deb
• x86
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_386/
amazon-ssm-agent.deb
Debian Server
• x86_64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_amd64/
amazon-ssm-agent.deb
• ARM64
https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_arm64/
amazon-ssm-agent.deb
Raspberry Pi OS (formerly Raspbian)
• https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_arm/
amazon-ssm-agent.deb

Para instalar o SSM Agent em servidores e VMs em seu ambiente híbrido
1.

Faça logon em um servidor ou VM no seu ambiente híbrido.

2.

Se você usar um proxy HTTP ou HTTPS, defina o http_proxy ou as variáveis de ambiente
https_proxy na sessão do shell atual. Se você não estiver usando um proxy, ignore esta etapa.
Para um servidor proxy HTTP, insira os seguintes comandos na linha de comando:
export http_proxy=http://hostname:port
export https_proxy=http://hostname:port

Para um servidor proxy HTTPS, insira os seguintes comandos na linha de comando:
export http_proxy=http://hostname:port
export https_proxy=https://hostname:port

3.

Copie e cole um dos seguintes blocos de comandos no SSH. Substitua os valores de espaços
reservados pelo código de ativação e ID de ativação gerados ao criar uma ativação de instância
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gerenciada e pelo identificador da Região da AWS da qual deseja baixar o SSM Agent, em seguida
pressione Enter.

Note
Observe os seguintes detalhes importantes:
• O sudo não é necessário se você for um usuário root.
• Cada bloco de comando especifica o sudo -E amazon-ssm-agent. O-Esó é necessário
se você definir uma variável de ambiente de proxy HTTP ou HTTPS.
• Embora as seguintes URLs de download mostrem 'ec2-downloads-windows', essas são as
URLs corretas para sistemas operacionais Linux.
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma
lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager
service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.

RHEL 6.x e CentOS 6.x
mkdir /tmp/ssm
curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/3.0.1479.0/linux_amd64/amazonssm-agent.rpm -o /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo yum install -y /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo stop amazon-ssm-agent
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo start amazon-ssm-agent

Amazon Linux
mkdir /tmp/ssm
curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazon-ssmagent.rpm -o /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo yum install -y /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo stop amazon-ssm-agent
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo start amazon-ssm-agent

Amazon Linux 2, RHEL 7.x, Oracle Linux e CentOS 7.x
mkdir /tmp/ssm
curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazon-ssmagent.rpm -o /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo yum install -y /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo systemctl stop amazon-ssm-agent
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

RHEL 8.x e CentOS 8.x
mkdir /tmp/ssm
curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazon-ssmagent.rpm -o /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
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sudo dnf install -y /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.rpm
sudo systemctl stop amazon-ssm-agent
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Debian Server
mkdir /tmp/ssm
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_amd64/amazonssm-agent.deb -O /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.deb
sudo dpkg -i /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.deb
sudo service amazon-ssm-agent stop
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo service amazon-ssm-agent start

Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian)
mkdir /tmp/ssm
sudo curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_arm/amazonssm-agent.deb -o /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.deb
sudo dpkg -i /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.deb
sudo service amazon-ssm-agent stop
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo service amazon-ssm-agent start

SLES
mkdir /tmp/ssm
sudo wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/
amazon-ssm-agent.rpm
sudo rpm --install amazon-ssm-agent.rpm
sudo systemctl stop amazon-ssm-agent
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Ubuntu
• Usar pacotes .deb
mkdir /tmp/ssm
curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_amd64/amazonssm-agent.deb -o /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.deb
sudo dpkg -i /tmp/ssm/amazon-ssm-agent.deb
sudo service amazon-ssm-agent stop
sudo -E amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activation-id" -region
"region"
sudo service amazon-ssm-agent start

• Usar pacotes de Snap
Você não precisa especificar um URL para download porque o comando snap faz download automático
do agente da loja de aplicativos Snap em https://snapcraft.io.
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No Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS, os arquivos do instalador do SSM Agent,
incluindo arquivos binários do agente e arquivos de configuração, são armazenados no seguinte
diretório: /snap/amazon-ssm-agent/current/. Se você fizer alterações em qualquer arquivo de
configuração nesse diretório, copie esses arquivos do diretório /snap para o /etc/amazon/ssm/. Os
arquivos de log e biblioteca não foram alterados (/var/lib/amazon/ssm, /var/log/amazon/ssm).
sudo snap install amazon-ssm-agent --classic
sudo systemctl stop snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent.service
sudo /snap/amazon-ssm-agent/current/amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" id "activation-id" -region "region"
sudo systemctl start snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent.service

Important
Ocandidatona loja Snap contém a versão mais recente doSSM Agent; não o canal estável. Se
você quiser acompanhar as informações de versão do SSM Agent no canal candidato, execute
o comando a seguir nas instâncias do Ubuntu Server 18.04 e 16.04 LTS de 64 bits.
sudo snap switch --channel=candidate amazon-ssm-agent

O comando faz download e instala o SSM Agent no servidor ou na VM em seu ambiente híbrido. O
comando interrompe o SSM Agent e, em seguida, registra o servidor ou a VM no serviço Systems
Manager. O servidor ou a VM é agora uma instância gerenciada. As instâncias do Amazon EC2
configuradas para o Systems Manager também são instâncias gerenciadas. Porém, no console do
Systems Manager, suas instâncias on-premises são diferenciadas das instâncias do Amazon EC2 com o
prefixo "mi-".
Avance para Etapa 5: Instalar o SSM Agent para um ambiente híbrido (Windows) (p. 52).

Configurando a rotação automática da chave privada
Para fortalecer sua postura de segurança, você pode configurarAWS Systems ManagerAgente (SSM
Agent) para girar automaticamente a chave privada do ambiente híbrido. Você pode acessar esse recurso
usando o SSM Agent versão 3.1031.0 ou posterior. Ative esse recurso usando procedimento a seguir.

Para configurar o SSM Agent para alternar a chave privada do ambiente híbrido
1.

Navegue até /etc/amazon/ssm/ em uma máquina Linux ou C:\Program Files\Amazon\SSM
em uma máquina Windows.

2.

Copie o conteúdo do amazon-ssm-agent.json.template em um arquivo chamado amazonssm-agent.json. Salve o amazon-ssm-agent.json no mesmo diretório em que amazon-ssmagent.json.template está localizado.

3.

Localizar Profile, KeyAutoRotateDays. Insira o número de dias que você deseja entre as
rotações automáticas de chave privada.

4.

Reinicie SSM Agent.

Toda vez que você alterar a configuração, reinicie o SSM Agent.
Você pode personalizar outros recursos do SSM Agent usando o mesmo procedimento. Para obter uma
lista atualizada das propriedades de configuração disponíveis e seus valores padrão, consulte Config
Property Definitions (Definições de Propriedades do Config).
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Cancele o registro e registre uma instância gerenciada
novamente
Você pode cancelar o registro de uma instância gerenciada chamando a operação da API
DeregisterManagedInstance na AWS CLI ou no Tools for Windows PowerShell. Veja um exemplo de
comando da CLI:
aws ssm deregister-managed-instance --instance-id "mi-1234567890"
Você pode registrar novamente uma instância gerenciada depois de cancelá-la. Use o procedimento
a seguir para registrar novamente uma instância gerenciada. Depois de concluir o procedimento, sua
instância gerenciada será exibida novamente na lista de instâncias gerenciadas.

Para registrar novamente uma instância gerenciada em uma máquina híbrida Linux
1.

Conecte-se à sua instância.

2.

Execute o comando a seguir. Substitua os valores dos espaços reservados pelo código de ativação e
ID de ativação gerados ao criar uma ativação de instância gerenciada e pelo identificador da região da
qual você quer baixar o SSM Agent.
echo "yes" | sudo amazon-ssm-agent -register -code "activation-code" -id "activationid" -region "region" && sudo systemctl restart amazon-ssm-agent

Solução de problemas da instalação do SSM Agent em um
ambiente híbrido Linux.
Use as seguintes informações para ajudá-lo a solucionar problemas com oSSM Agentem um ambiente
híbrido Linux.

Você recebe o erro DeliveryTimedOut
Problema: Ao configurar uma instância do Amazon EC2 em umConta da AWScomo uma instância
gerenciada para umConta da AWS, você recebeDeliveryTimedOutdepois de executar os comandos
para instalarSSM Agentna instância de destino.
Solução:DeliveryTimedOuté o código de resposta esperado para este cenário. O comando para
instalarSSM AgentNa instância de destino altera o ID da instância de origem. Como o ID da instância foi
alterado, a instância de origem não é capaz de responder à instância de destino que o comando falhou,
concluiu ou expirou durante a execução.

Não foi possível carregar associações de instância
Problema: Depois de executar os comandos de instalação, você verá o seguinte erro na seçãoSSM
AgentLogs de erros:
Unable to load instance associations, unable to retrieve associations unable
to retrieve associations error occurred in RequestManagedInstanceRoleToken:
MachineFingerprintDoesNotMatch: Fingerprint doesn't match
Esse erro é exibido quando o ID da máquina não persiste após uma reinicialização.
Solução: para corrigir esse problema, execute o comando a seguir. Esse comando força o ID da máquina a
persistir após uma reinicialização.
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umount /etc/machine-id
systemd-machine-id-setup

Etapa 5: Instalar o SSM Agent para um ambiente
híbrido (Windows)
Este tópico descreve como instalar o SSM Agent em máquinas do Windows Server em um ambiente
híbrido. Se você planeja usar máquinas do Linux em um ambiente híbrido, consulte a etapa anterior, Etapa
4: Instalar o SSM Agent em um ambiente híbrido (Linux) (p. 46).

Important
Este procedimento é aplicável a servidores e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente onpremises ou híbrido. Para fazer download e instalar o SSM Agent em uma instância do EC2 para
o Windows Server, consulte Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows
Server (p. 128).
Antes de começar, localize o código de ativação e o ID de ativação que foram enviados para você
assim que concluiu a ativação da instância gerenciada anteriormente em Etapa 3: Criar uma ativação
de instância gerenciada para um ambiente híbrido (p. 42). Você especifica o código e o ID no
procedimento a seguir.

Para instalar o SSM Agent em servidores e VMs em seu ambiente híbrido
1.

Faça logon em um servidor ou VM no seu ambiente híbrido.

2.

Se você usar um proxy HTTP ou HTTPS, defina o http_proxy ou as variáveis de ambiente
https_proxy na sessão do shell atual. Se você não estiver usando um proxy, ignore esta etapa.
Para um servidor proxy HTTP, defina esta variável:
http_proxy=http://hostname:port
https_proxy=http://hostname:port

Para um servidor proxy HTTPS, defina esta variável:
http_proxy=http://hostname:port
https_proxy=https://hostname:port

3.

Abra o Windows PowerShell no modo privilegiado (administrativo).

4.

Copie e cole o bloco de comandos a seguir no Windows PowerShell. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações. Por exemplo, o código de
ativação e ID de ativação gerados ao criar uma ativação de instância gerenciada e pelo identificador
da Região da AWS da qual você deseja baixar o SSM Agent.
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma
lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager
service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
64-bit
$code = "activation-code"
$id = "activation-id"
$region = "region"
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$dir = $env:TEMP + "\ssm"
New-Item -ItemType directory -Path $dir -Force
cd $dir
(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile("https://amazon-ssm-$region.s3.
$region.amazonaws.com/latest/windows_amd64/AmazonSSMAgentSetup.exe", $dir +
"\AmazonSSMAgentSetup.exe")
Start-Process .\AmazonSSMAgentSetup.exe -ArgumentList @("/q", "/log",
"install.log", "CODE=$code", "ID=$id", "REGION=$region") -Wait
Get-Content ($env:ProgramData + "\Amazon\SSM\InstanceData\registration")
Get-Service -Name "AmazonSSMAgent"

32-bit
$code = "activation-code"
$id = "activation-id"
$region = "region"
$dir = $env:TEMP + "\ssm"
New-Item -ItemType directory -Path $dir -Force
cd $dir
(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile("https://amazon-ssm-$region.s3.
$region.amazonaws.com/latest/windows_386/AmazonSSMAgentSetup.exe", $dir +
"\AmazonSSMAgentSetup.exe")
Start-Process .\AmazonSSMAgentSetup.exe -ArgumentList @("/q", "/log",
"install.log", "CODE=$code", "ID=$id", "REGION=$region") -Wait
Get-Content ($env:ProgramData + "\Amazon\SSM\InstanceData\registration")
Get-Service -Name "AmazonSSMAgent"

5.

Pressione Enter.

O comando faz o seguinte:
• Faz download e instala o SSM Agent no servidor ou na VM.
• Registra o servidor ou a VM no serviço Systems Manager.
• Retorna uma resposta à solicitação semelhante à seguinte:

Directory: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\2
Mode
LastWriteTime
Length Name
--------------------- ---d----07/07/2018
8:07 PM
ssm
{"ManagedInstanceID":"mi-008d36be46EXAMPLE","Region":"us-east-2"}
Status
: Running
Name
: AmazonSSMAgent
DisplayName : Amazon SSM Agent

O servidor ou a VM é agora uma instância gerenciada. Essas instâncias agora são identificadas com o
prefixo "mi-". Você pode visualizar as instâncias gerenciadas na página Managed Instances (Instâncias
gerenciadas) do console do Fleet Manager, utilizando o comando da AWS CLI, describe-instanceinformation ou usando o comando da API DescribeInstancePatches.

Configurando a rotação automática da chave privada
Para fortalecer sua postura de segurança, você pode configurarAWS Systems ManagerAgente (SSM
Agent) para girar automaticamente a chave privada do ambiente híbrido. Você pode acessar esse recurso
usando o SSM Agent versão 3.1031.0 ou posterior. Ative esse recurso usando procedimento a seguir.
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Para configurar o SSM Agent para alternar a chave privada do ambiente híbrido
1.

Navegue até /etc/amazon/ssm/ em uma máquina Linux ou C:\Program Files\Amazon\SSM
em uma máquina Windows.

2.

Copie o conteúdo do amazon-ssm-agent.json.template em um arquivo chamado amazonssm-agent.json. Salve o amazon-ssm-agent.json no mesmo diretório em que amazon-ssmagent.json.template está localizado.

3.

Localizar Profile, KeyAutoRotateDays. Insira o número de dias que você deseja entre as
rotações automáticas de chave privada.

4.

Reinicie SSM Agent.

Toda vez que você alterar a configuração, reinicie o SSM Agent.
Você pode personalizar outros recursos do SSM Agent usando o mesmo procedimento. Para obter uma
lista atualizada das propriedades de configuração disponíveis e seus valores padrão, consulte Config
Property Definitions (Definições de Propriedades do Config).

Cancele o registro e registre uma instância gerenciada
novamente
Você pode cancelar o registro de uma instância gerenciada chamando a operação da API
DeregisterManagedInstance na AWS CLI ou no Tools for Windows PowerShell. Veja um exemplo de
comando da CLI:
aws ssm deregister-managed-instance --instance-id "mi-1234567890"
Você pode registrar novamente uma instância gerenciada depois de cancelá-la. Use o procedimento
a seguir para registrar novamente uma instância gerenciada. Depois de concluir o procedimento, sua
instância gerenciada será exibida novamente na lista de instâncias gerenciadas.

Para registrar novamente uma instância gerenciada em uma máquina híbrida Windows
1.
2.

Conecte-se à sua instância.
Execute o comando a seguir. Substitua os valores dos espaços reservados pelo código de ativação e
ID de ativação gerados ao criar uma ativação de instância gerenciada e pelo identificador da região da
qual você quer baixar o SSM Agent.
'yes' | & 'C:\Program Files\Amazon\SSM\amazon-ssm-agent.exe' -register code activation-code -id activation-id -region region; Restart-Service AmazonSSMAgent

Configurar AWS Systems Manager para
dispositivos de borda
Esta seção descreve as tarefas de configuração que os administradores de sistema e da conta executam
para habilitar a configuração e o gerenciamento dos dispositivos principais do AWS IoT Greengrass.
Depois de concluir essas tarefas, os usuários que receberam permissões pelo administrador da Conta
da AWS poderão usar o AWS Systems Manager para configurar e gerenciar os dispositivos principais do
AWS IoT Greengrass na organização.

Note
• O SSM Agent para AWS IoT Greengrass não é compatível com macOS e Windows 10. Você
não pode usar os recursos do Systems Manager para gerenciar e configurar dispositivos de
borda que usam esses sistemas operacionais.
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• O Systems Manager também oferece suporte a dispositivos de borda que não estejam
configurados como dispositivos principais do AWS IoT Greengrass. Para usar o Systems
Manager para gerenciar os dispositivos principais do AWS IoT e dispositivos de borda que
não forem da AWS, você deve configurá-los como máquinas on-premises em um ambiente
híbrido. Para mais informações, consulte Configurar o AWS Systems Manager para ambientes
híbridos (p. 34).
• Para usar o Session Manager e patches em aplicações da Microsoft com seus dispositivos de
borda, você deve habilitar o nível de instâncias avançadas. Para mais informações, consulte
Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831).
Antes de começar
Verifique se os dispositivos de borda atendem aos requisitos a seguir.
• Seus dispositivos de borda devem atender aos requisitos para serem configurados como dispositivos
principais do AWS IoT Greengrass. Para obter mais informações, consulte Configurar dispositivos
principais do AWS IoT Greengrass no Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass Version 2.
• Seus dispositivos de borda devem ser compatíveis com o Agente do AWS Systems Manager (SSM
Agent). Para mais informações, consulte Sistemas operacionais com suporte (p. 9).
• Seus dispositivos de borda devem conseguir se comunicar com o serviço do Systems Manager na
nuvem. O Systems Manager não oferece suporte a dispositivos de borda desconectados.
Sobre a configuração de dispositivos de borda
Configurar dispositivos AWS IoT Greengrass para o Systems Manager envolve os processos a seguir.
Etapa

Detalhes

Etapa 1: Concluir as etapas gerais de configuração
do Systems Manager (p. 56)

Conclua todos os requisitos gerais para instalar
e configurar o Systems Manager. Se você já tiver
concluído essas etapas, consulte a etapa 2.

Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para
dispositivos de borda (p. 57)

Crie uma função de serviço do AWS Identity and
Access Management (IAM) que permita que os
dispositivos AWS IoT Greengrass se comuniquem
com o Systems Manager. Se você configurou
servidores e máquinas virtuais on-premises em um
ambiente híbrido para o Systems Manager, talvez
já tenha concluído essa etapa.

Etapa 3: Configurar AWS IoT
Greengrass (p. 61)

Você deve configurar seus dispositivos de
borda como dispositivos principais do AWS IoT
Greengrass. O processo de configuração envolve
a verificação de sistemas operacionais e requisitos
do sistema compatíveis, bem como a instalação
e configuração do software principal do AWS IoT
Greengrass em seus dispositivos. Para obter mais
informações, consulte Configurar dispositivos
principais do AWS IoT Greengrass no Guia do
desenvolvedor do AWS IoT Greengrass Version 2.

Etapa 4: Atualizar a função de troca de token do
AWS IoT Greengrass e instalar o SSM Agent em
seus dispositivos de borda (p. 61)

A etapa final para instalar e configurar os
dispositivos principais do AWS IoT Greengrass
para o Systems Manager exige que você atualize
a função de serviço do AWS IoT Greengrass IAM,
também chamada de Função de troca de token,
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Etapa

Detalhes
e implante o AWS Systems Manager Agent (SSM
Agent) em seus dispositivos AWS IoT Greengrass.
Ambos os processos são descritos em detalhes no
Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass
Version 2. Para obter mais informações, consulte
Instalar o AWS Systems ManagerSSM Agent.
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent)
permite que o Systems Manager atualize,
gerencie e configure os dispositivos de
borda. Para implantar o SSM Agent em seus
dispositivos do AWS IoT Greengrass, use o
Greengrass para implantar o componente
aws.greengrass.SystemsManagerAgent
em seus dispositivos. Depois de implantar
o SSM Agent em seus dispositivos, o AWS
IoT Greengrass registra automaticamente os
dispositivos com o Systems Manager. Nenhum
registro adicional é necessário. Você pode
começar a usar os recursos do Systems Manager
para acessar, gerenciar e configurar seus
dispositivos do AWS IoT Greengrass.

Note
Para obter informações sobre a desinstalação SSM Agent de um dispositivo de borda, consulte
Desinstalar o AWS Systems ManagerAgente no AWS IoT Greengrass Version 2Guia do
desenvolvedor.
Tópicos
• Etapa 1: Concluir as etapas gerais de configuração do Systems Manager (p. 56)
• Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para dispositivos de borda (p. 57)
• Etapa 3: Configurar AWS IoT Greengrass (p. 61)
• Etapa 4: Atualizar a função de troca de token do AWS IoT Greengrass e instalar o SSM Agent em seus
dispositivos de borda (p. 61)

Etapa 1: Concluir as etapas gerais de configuração do
Systems Manager
Se ainda não tiver feito isso, conclua as etapas gerais de configuração a seguir para o AWS Systems
Manager.
• Cadastrar-se na AWS (p. 17)
• Crie um usuário Admin do IAM para a AWS (p. 17)
• Criar usuários e grupos do IAM sem administradores para o Systems Manager (p. 18)
• (Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30)
Depois de concluir essas etapas, prossiga para Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para
dispositivos de borda (p. 57).
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Etapa 2: Criar uma função de serviço do IAM para
dispositivos de borda
Os dispositivos principais do AWS IoT Greengrass requerem uma função de serviço do AWS Identity and
Access Management (IAM) para se comunicar com o AWS Systems Manager. A atribuição de função
do AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole confiança para o serviço Systems Manager.
Você só precisa criar a função de serviço uma vez para cada Conta da AWS. Você especificará essa
função para o parâmetro RegistrationRole quando configurar e implantar o componente SSM Agent
dos dispositivos AWS IoT Greengrass. Se você já tiver criado essa função ao configurar servidores ou
máquinas virtuais on-premises em um ambiente híbrido, poderá ignorar essa etapa.

Note
Usuários na sua empresa ou organização que usarão o Systems Manager em seus dispositivos
de borda deverão receber permissão no IAM para chamar a API do Systems Manager. Para obter
mais informações, consulte Criar usuários e grupos não administradores do IAM para o Systems
Manager (p. 18).
Requisito de política do bucket do S3
Se qualquer um dos seguintes casos for verdadeiro, crie uma política de permissões personalizada do IAM
e para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) antes de concluir este procedimento:
• Caso 1: você está usando um endpoint da VPC para conectar de forma privada sua VPC aos Serviços
da AWS compatíveis e aos serviços do endpoint da VPC com a tecnologia AWS PrivateLink.
• Caso 2: você planeja usar um bucket do Amazon S3 que você cria como parte de suas operações do
Systems Manager, por exemplo, para armazenar a saída de comandos do Run Command ou sessões
do Session Manager em um bucket do Amazon S3. Antes de continuar, siga as etapas em Create a
custom S3 bucket policy for an instance profile (p. 24) (Criar uma política personalizada de bucket do
S3 para um perfil de instância). As informações sobre políticas de bucket do S3 neste tópico também se
aplicam à sua função de serviço.

Note
Se seus dispositivos estiverem protegidos por um firewall e você planeja usar o Patch
Manager, o firewall deve permitir o acesso ao endpoint da lista de referência de patches
arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-region/*.
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível
com o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio).
Para ver uma lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região)
em Systems Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na
Referência geral do Amazon Web Services.
AWS CLI

Para criar uma função de serviço do IAM para um ambiente AWS IoT Greengrass (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Em sua máquina local, crie um arquivo de texto com um nome como SSMService-Trust.json
com a política de confiança a seguir. Certifique-se de salvar o arquivo com a extensão de arquivo
.json.
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Note
Anote o nome. Você o especificará ao implantar o SSM Agent para seus dispositivos
principais do AWS IoT Greengrass.
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Abra a AWS CLI e, no diretório em que você criou o arquivo JSON, execute o create-role para
criar a função de serviço. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws iam create-role \
--role-name SSMServiceRole \
--assume-role-policy-document file://SSMService-Trust.json

Windows
aws iam create-role ^
--role-name SSMServiceRole ^
--assume-role-policy-document file://SSMService-Trust.json

4.

Execute o comando attach-role-policy da maneira a seguir para permitir que a função de serviço
recém-criada crie um token de sessão. O token de sessão concede aos dispositivos de borda
permissão para executar comandos usando o Systems Manager.

Note
As políticas que você adicionar a um perfil de serviço para dispositivos de borda são as
mesmas políticas usadas para criar um perfil da instância para instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais informações sobre as políticas
da AWS usadas nos comandos a seguir, consulte Criar um perfil de instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22).
(Obrigatório) Execute o comando a seguir para permitir que um dispositivo de borda use a
funcionalidade básica do serviço do AWS Systems Manager.
Linux & macOS
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

Windows
aws iam attach-role-policy ^
--role-name SSMServiceRole ^
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
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Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada para sua função de
serviço, execute o comando a seguir para permitir que o AWS Systems Manager Agent
(SSM Agent) acesse os buckets que você especificou na política. Substitua account_ID e
my_bucket_policy_name pelo ID da Conta da AWS e o nome do bucket.
Linux & macOS
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::account_ID:policy/my_bucket_policy_name

Windows
aws iam attach-role-policy ^
--role-name SSMServiceRole ^
--policy-arn arn:aws:iam::account_id:policy/my_bucket_policy_name

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o SSM Agent acesse o AWS Directory
Service em seu nome para que as solicitações ingressem no domínio dos dispositivos de borda. A
função de serviço precisará dessa política somente se você integrar os dispositivos de borda a um
diretório do Microsoft AD.
Linux & macOS
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Windows
aws iam attach-role-policy ^
--role-name SSMServiceRole ^
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o agente do CloudWatch seja
executado nos dispositivos de borda. Esse comando permite ler informações em um dispositivo
e gravá-las no CloudWatch. Sua função de serviço precisará dessa política somente se você
pretende usar serviços como o Amazon EventBridge ou Amazon CloudWatch Logs.
aws iam attach-role-policy \
--role-name SSMServiceRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy

Tools for PowerShell

Para criar uma função de serviço do IAM para um ambiente AWS IoT Greengrass (AWS Tools
for Windows PowerShell)
1.

Instale e configure o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
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2.

Em sua máquina local, crie um arquivo de texto com um nome como SSMService-Trust.json
com a política de confiança a seguir. Certifique-se de salvar o arquivo com a extensão de arquivo
.json.

Note
Anote o nome. Você o especificará ao implantar o SSM Agent para seus dispositivos
principais do AWS IoT Greengrass.
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Abra o PowerShell no modo administrativo e no diretório em que você criou o arquivo JSON,
execute o New-IAMRole da seguinte maneira para criar uma função de serviço.
New-IAMRole `
-RoleName SSMServiceRole `
-AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw SSMService-Trust.json)

4.

Use Register-IAMRolePolicy conforme a seguir para permitir a função de serviço que você criou
para criar um token de sessão. O token de sessão concede aos dispositivos de borda permissão
para executar comandos usando o Systems Manager.

Note
As políticas que você adicionar em uma função de serviço para dispositivos de borda em
um ambiente AWS IoT Greengrass são as mesmas políticas usadas para criar um perfil
para instâncias do EC2. Para obter mais informações sobre as políticas da AWS usadas
nos comandos a seguir, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems
Manager (p. 22).
(Obrigatório) Execute o comando a seguir para permitir que um dispositivo de borda use a
funcionalidade básica do serviço do AWS Systems Manager.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

Se você tiver criado uma política de bucket do S3 personalizada para sua função de serviço,
execute o comando a seguir para permitir que o SSM Agent acesse os buckets que você
especificou na política. Substitua account_ID e my_bucket_policy_name pelo ID da Conta
da AWS e o nome do bucket.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::account_ID:policy/my_bucket_policy_name

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o SSM Agent acesse o AWS Directory
Service em seu nome para que as solicitações ingressem no domínio dos dispositivos de borda. A
função de serviço precisará dessa política somente se você integrar os dispositivos de borda a um
diretório do Microsoft AD.
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Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

(Opcional) Execute o comando a seguir para permitir que o agente do CloudWatch seja
executado nos dispositivos de borda. Esse comando permite ler informações em um dispositivo
e gravá-las no CloudWatch. Sua função de serviço precisará dessa política somente se você
pretende usar serviços como o Amazon EventBridge ou Amazon CloudWatch Logs.
Register-IAMRolePolicy `
-RoleName SSMServiceRole `
-PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy

Avance para Etapa 3: Configurar AWS IoT Greengrass (p. 61).

Etapa 3: Configurar AWS IoT Greengrass
Configure seus dispositivos de borda como dispositivos principais do AWS IoT Greengrass. O processo
de configuração envolve a verificação de sistemas operacionais e requisitos do sistema compatíveis, bem
como a instalação e configuração do software principal do AWS IoT Greengrass em seus dispositivos.
Para obter mais informações, consulte Configurar dispositivos principais do AWS IoT Greengrass no Guia
do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass Version 2.
Avance para Etapa 4: Atualizar a função de troca de token do AWS IoT Greengrass e instalar o SSM Agent
em seus dispositivos de borda (p. 61).

Etapa 4: Atualizar a função de troca de token do AWS
IoT Greengrass e instalar o SSM Agent em seus
dispositivos de borda
A etapa final para configurar e configurar seus dispositivos principais AWS IoT Greengrass para o Systems
Manager exige que você atualize a função de serviço do dispositivo AWS IoT Greengrass AWS Identity
and Access Management (IAM), também chamado de função de troca de token e implante o AWS
Systems Manager Agent (Agente) (SSM Agent) para os seus dispositivos AWS IoT Greengrass. Ambos os
processos são descritos em detalhes no Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass Version 2. Para
obter mais informações, consulte Instalar o agente do AWS Systems Manager.
Depois de implantar o SSM Agent em seus dispositivos, o AWS IoT Greengrass registra automaticamente
os dispositivos com o Systems Manager. Nenhum registro adicional é necessário. Você pode começar a
usar os recursos do Systems Manager para acessar, gerenciar e configurar seus dispositivos do AWS IoT
Greengrass.

Note
Seus dispositivos de borda devem conseguir se comunicar com o serviço do Systems Manager na
nuvem. O Systems Manager não oferece suporte a dispositivos de borda desconectados.
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Conceitos básicos do AWS Systems
Manager
Esta seção ajuda você a saber mais sobre o AWS Systems Manager e como usá-lo, depois que sua
organização concluir as etapas de configuração em Configurar o AWS Systems Manager (p. 16),
Configurar o AWS Systems Manager para ambientes híbridos (p. 34) ou Configurar AWS Systems
Manager para dispositivos de borda (p. 54).
Antes de começar
Veja a seguir informações básicas que ajudarão você a começar:
• O tópico O que é o AWS Systems Manager? (p. 1)
• O Manual de conceitos básicos do Amazon EC2 (se você estiver gerenciando instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em sua conta)
• Entender os requisitos de configuração do Systems Manager ajuda você a solucionar problemas que
podem ser encontrados ao usar o Systems Manager, como com permissões ou disponibilidade de
recursos:
• Configurar o AWS Systems Manager (p. 16)
• Configurar o AWS Systems Manager para ambientes híbridos (p. 34)
• Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54)
Quando estiver pronto, continue com as etapas a seguir.
Tópicos
• Etapa 1: Instalar ou atualizar ferramentas de linha de comando da AWS (p. 62)
• Etapa 2: Praticar a instalação ou atualização do SSM Agent em uma instância (p. 65)
• Etapa 3: Testar tutoriais e demonstrações do Systems Manager (p. 66)

Etapa 1: Instalar ou atualizar ferramentas de linha
de comando da AWS
Este tópico é para usuários que têm acesso programático para usar o AWS Systems Manager (ou
qualquer outro AWS service (Serviço da AWS)) e que desejam executar comandos da AWS Command
Line Interface (AWS CLI) ou do AWS Tools for Windows PowerShell em suas máquinas locais.
(Programmatic access (Acesso programático) e Console access (Acesso ao Console) são diferentes
permissões que podem ser concedidas a uma conta de usuário por um administrador da Conta da AWS.
Um usuário pode receber um ou os dois tipos de acesso. Para obter mais informações, consulte Create
non-Admin IAM users and groups for Systems Manager (p. 18) (Criar usuários e grupos do IAM não
administradores para o Systems Manager).

Tip
Como alternativa para executar comandos na sua máquina local, use o AWS CloudShell. O
CloudShell é um shell pré-autenticado que você pode iniciar diretamente do AWS Management
62

AWS Systems Manager Guia do usuário
Instalar ou atualizar e configurar a AWS CLI

Console. Você pode executar comandos da AWS CLI em Serviços da AWS usando seu shell
preferido (Bash, PowerShell ou Z shell). E você pode fazer isso sem precisar baixar ou instalar
ferramentas de linha de comando. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do
AWS CloudShell.
Tópicos
• Instalar ou atualizar e configurar a AWS CLI (p. 63)
• Instalar ou atualizar e configurar a AWS Tools for PowerShell (p. 64)

Instalar ou atualizar e configurar a AWS CLI
A AWS CLI é uma ferramenta de código aberto que permite interagir com Serviços da AWS usando
comandos no shell da linha de comando. Com o mínimo de configuração, a AWS CLI permite começar
a executar comandos que implementam uma funcionalidade equivalente àquela fornecida pelo AWS
Management Console baseado no navegador do prompt de comando do programa do terminal.
Para obter mais informações sobre a AWS CLI, consulte o Manual do usuário da AWS Command Line
Interface.
Para obter informações sobre todos os comandos do Systems Manager que você pode executar usando o
AWS CLI, consulte a seção do Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Important
Desde de 10 de janeiro de 2020, a AWS CLI versão 1.17 não oferece mais suporte ao Python 2.6
ou Python 3.3. Desde essa data, o instalador para o AWS CLI requer o Python 2.7, Python 3.4 ou
uma versão posterior.

Para instalar ou atualizar e configurar a AWS CLI
1.

Siga as instruções em Instalar a AWS Command Line Interface versão 2 no Guia do usuário do AWS
Command Line Interface, para instalar ou atualizar a AWS CLI no computador local.

Tip
A AWS CLI é frequentemente atualizada com as novas funcionalidades. Atualize (reinstale) a
AWS CLI periodicamente para verificar o acesso a todas as funcionalidades mais recentes.
2.

Para configurar a AWS CLI, consulte Configurar aAWS Command Line Interface no Manual do usuário
do AWS Command Line Interface.
Nesta etapa, você especifica as credenciais concedidas a você por um administrador da AWS na sua
organização, no seguinte formato:
AWS Access Key ID: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Important
Quando configurar a AWS CLI, você deverá a especificar uma Região da AWS. Escolha uma
das regiões compatíveis listadas para o Systems Manager em Systems Manager service
endpoints (Endpoints de serviço do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services. Se necessário, verifique primeiro com um administrador da Conta da AWS, qual
Região da AWS você deverá escolher.
Para obter mais informações sobre as chaves de acesso, consulte Gerenciar chaves de acesso para
usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.
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3.

Para verificar a instalação ou atualização, execute o seguinte comando na AWS CLI.
aws ssm help

Se for bem-sucedido, esse comando exibirá uma lista de comandos do Systems Manager disponíveis.

Instalar ou atualizar e configurar a AWS Tools for
PowerShell
O AWS Tools for PowerShell é um conjunto de módulos do PowerShell criados com base na
funcionalidade exposta pelo AWS SDK for .NET. O AWS Tools for PowerShell permite que você faça script
de operações em seus recursos da AWS na linha de comando do PowerShell. Os cmdlets fornecem uma
experiência idiomática do PowerShell para especificar parâmetros e lidar com os resultados, mesmo que
eles sejam implementados usando as várias APIs de consulta HTTP do AWS service (Serviço da AWS).
Para obter informações sobre o Tools for Windows PowerShell, consulte o Manual do usuário do AWS
Tools for Windows PowerShell.
Para obter informações sobre todos os comandos do Systems Manager que você pode executar usando o
AWS Tools for PowerShell, consulte a seção do Systems Manager da Referência de cmdlet do AWS Tools
for PowerShell.

Para instalar ou atualizar e configurar a AWS Tools for PowerShell
1.

Siga as instruções em Instalar o Tools for PowerShell no Guia do usuário do AWS Tools for Windows
PowerShell para instalar ou atualizar o Tools for PowerShell no computador local.

Tip
O Tools for PowerShell é frequentemente atualizado com novas funcionalidades. Atualize
(reinstale) o Tools for PowerShell periodicamente para garantir seu acesso a todas as
funcionalidades mais recentes.
2.

Para configurar Tools for PowerShell, consulte Usar credenciais da AWS noManual do usuário do
AWS Tools for Windows PowerShell.
Nesta etapa, você especifica as credenciais concedidas a você por um administrador da AWS em sua
organização, usando o seguinte comando: Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.
Set-AWSCredential `
-AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE `
-SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY `
-StoreAs MyProfileName

Important
Ao configurar Tools for PowerShell, você pode executar o Set-DefaultAWSRegion para
especificar uma Região da AWS. Escolha uma das regiões compatíveis listadas para o
Systems Manager em Systems Manager service endpoints (Endpoints de serviço do Systems
Manager) na Referência geral do Amazon Web Services. Se necessário, verifique primeiro
com um administrador da Conta da AWS qual região você deve escolher.
Para obter mais informações sobre as chaves de acesso, consulte Gerenciar chaves de acesso para
usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.
3.

Para verificar a instalação ou a atualização, execute o seguinte comando no Tools for PowerShell.
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Get-AWSCmdletName -Service SSM

Se for bem-sucedido, esse comando exibirá uma lista dos cmdlets do Systems Manager disponíveis.

Etapa 2: Praticar a instalação ou atualização do
SSM Agent em uma instância
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é um software da Amazon que é executado em uma
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), em um servidor on-premises ou em uma
máquina virtual (VM). O SSM Agent possibilita que o Systems Manager atualize, gerencie e configure
esses recursos. O agente processa solicitações do serviço do Systems Manager na Nuvem AWS e as
executa conforme especificado. Em seguida, o SSM Agent retorna informações de status e da execução
ao serviço do Systems Manager, usando o Amazon Message Delivery Service (prefixo do serviço:
ec2messages).
Nesta tarefa, você instalará ou atualizará o SSM Agent em uma instância do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2).

Note
Se você estiver trabalhando com seus próprios servidores on-premises ou VMs, consulte os
seguintes tópicos:
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido (Windows) (p. 52)
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido (Linux) (p. 46)
O macOS não tem suporte para ambientes híbridos do AWS Systems Manager.
Pré-requisitos
Um perfil de instância do Systems Manager já deve estar anexado à instância do Amazon EC2 que você
atualizou. Consulte os tópicos a seguir conforme necessário para atender a esta exigência:
• Crie um perfil de instância do Amazon EC2 para o Systems Manager: Crie um perfil de instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22)
• Anexe o perfil de instância a uma instância do Amazon EC2 quando criar a instância: Anexar um perfil
de instância do IAM a uma instância do EC2 (p. 27)
• Anexe o perfil a uma instância existente do Amazon EC2: Anexe uma função do IAM a uma instância no
Guia do usuário do Amazon EC2
Instância do Windows Server
Para praticar a instalação ou a atualização do SSM Agent em uma instância do Amazon EC2 para o
Windows Server, siga as etapas em Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para
Windows Server (p. 129).
Instância do Linux
Para praticar a instalação ou a atualização do SSM Agent em uma instância do Amazon EC2 para Linux,
siga as etapas do seu tipo de sistema operacional Linux em Instalar o SSM Agent manualmente em
instâncias do EC2 para Linux (p. 79).
Instância do macOS
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Para praticar a instalação ou a atualização do SSM Agent em uma instância do Amazon EC2 para o
macOS, siga as etapas em Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para macOS (p. 126).

Etapa 3: Testar tutoriais e demonstrações do
Systems Manager
Este tópico orienta você quanto a tutoriais, demonstrações e tarefas básicas para ajudá-lo com o uso do
AWS Systems Manager.
Como o Systems Manager é um conjunto de vários recursos, não é possível apresentar todo o serviço
com uma única demonstração ou tutorial. Portanto, fornecemos links para recursos de acordo com a
capacidade para a qual eles fornecem a prática.
Normalmente, você não precisa concluir a configuração adicional ou as tarefas de configuração antes de
começar. Você pode concluir todas as tarefas se tiver as permissões necessárias e, onde for necessário,
acessar a uma ou mais instâncias gerenciadas.
Em alguns casos, podem ser necessárias configurações adicionais ou experiência com o Systems
Manager antes que você tente um tutorial ou demonstração. Identificamos esses tutoriais e demonstrações
como "Avançados".
Categorias
• Gerenciamento de operações (p. 66)
• Gerenciamento de aplicações (p. 66)
• Gerenciamento de alterações (p. 67)
• Gerenciamento de nós (p. 68)
• Recursos compartilhados (p. 69)

Gerenciamento de operações
Explorer
O Explorer (p. 165), um recurso do AWS Systems Manager é um painel de operações personalizável que
relata informações sobre os recursos da AWS. O Explorer exibe uma visualização agregada dos dados de
operações (OpsData) para suas Contas da AWS e em todas as Regiões da AWS.
• Personalizar a exibição e usar filtros (p. 182)
OpsCenter
O OpsCenter (p. 190), um recurso do AWS Systems Manager, fornece um local central onde
engenheiros de operações e profissionais de TI podem visualizar, investigar e resolver itens de trabalho
operacionais (OpsItems) relacionados a recursos da AWS.
• Configurar o CloudWatch para criar OpsItems de alarmes (p. 206)
• Configurar o EventBridge para criar OpsItems automaticamente para eventos específicos (p. 214)

Gerenciamento de aplicações
Application Manager
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O Application Manager (p. 243), um recurso do AWS Systems Manager, ajuda os engenheiros de
DevOps a investigar e corrigir problemas com recursos da AWS no contexto de suas aplicações. O
Application Manager agrega informações de operações de vários Serviços da AWS e de recursos do
Systems Manager em um único AWS Management Console.
• Visualizar informações da visão geral sobre uma aplicação (p. 254)
Parameter Store
O Parameter Store (p. 270), um recurso do AWS Systems Manager oferece um armazenamento
centralizado para gerenciar os dados de configuração em texto simples, como strings de bancos de dados,
ou secreto, como senhas. Assim, você pode separar dados secretos e de configuração do código. Você
pode marcar e organizar parâmetros em hierarquias para ajudar a organizar e gerenciar os parâmetros.
• Crie um parâmetro do Systems Manager (console) (p. 296)
• Crie um parâmetro do Systems Manager (AWS CLI) (p. 298)
• Trabalhar com hierarquias de parâmetros (p. 343)
• Avançado Crie um parâmetro SecureString e integre uma instância a um domínio (PowerShell) (p. 360)

Gerenciamento de alterações
Change Manager
O Change Manager (p. 370), um recurso do AWS Systems Manager, é um framework de gerenciamento
de alterações corporativas para solicitar, aprovar, implementar e emitir relatórios sobre alterações
operacionais em sua configuração e infraestrutura de aplicações.
• Avançado Experimente o modelo de alteração Hello World gerenciado pela AWS (p. 394)
Automation
Automação (p. 421), um recurso do AWS Systems Manager permite que você automatize com
segurança as operações e as tarefas de gerenciamento nos recursos da AWS. Você pode automatizar
tarefas comuns de TI, executar com segurança tarefas disruptivas em massa, simplificar tarefas
complexas, aprimorar a segurança das operações e usar scripts de configuração armazenados para
compartilhar as práticas recomendadas com o restante da organização.
• Avançado Demonstração: Aplicar patches a uma AMI do Linux (console) (p. 678)
• Avançado Aplique patches a uma AMI (AWS CLI) do Linux (p. 681)
• Avançado Aplicar patch a uma AMI Windows Server (p. 685)
• Avançado Simplifique a aplicação de patches da AMI usando o Automation, o AWS Lambda e o
Parameter Store (p. 690)
• Avançado Aplique patches a uma AMI e atualize um grupo do Auto Scaling (p. 696)
• Avançado Executar a ferramenta EC2Rescue em instâncias inacessíveis (p. 701)
• Avançado Redefinir senhas e chaves SSH em instâncias do EC2 (p. 706)
• Avançado Usar a Automação com o Jenkins (p. 712)
Change Calendar
O Change Calendar (p. 721), um recurso do AWS Systems Manager ajuda a configurar intervalos de
data e hora quando as ações especificadas tiverem ou não permissão para ocorrer em sua Conta da AWS.
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• Criar um calendário de alterações (p. 724)
• Criar um evento do Change Calendar (p. 725)
Maintenance Windows
O Maintenance Windows (p. 733), um recurso do AWS Systems Manager ajuda você a definir
uma programação para executar ações que possivelmente causem interrupções em suas instâncias
gerenciadas, como aplicar patches a um sistema operacional, atualizar drivers ou instalar um software ou
patches.
• Tutorial: Criar e configurar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754)
• Tutorial: Atualizar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 790)
• Tutorial: Visualizar informações sobre janelas de manutenção (AWS CLI) (p. 776)
• Tutorial: Visualizar informações sobre tarefas e execuções de tarefas (AWS CLI) (p. 787)

Gerenciamento de nós
Fleet Manager
O Fleet Manager (p. 822), um recurso do AWS Systems Manager, é uma experiência de interface de
usuário unificada (UI) que ajuda você a gerenciar remotamente os nós gerenciados. Com o Fleet Manager,
você pode visualizar a integridade e o status da performance de toda a sua frota de nós gerenciados em
um único console.
• Trabalhar com o sistema de arquivos (p. 857)
Conformidade
Compliance (p. 868), um recurso do AWS Systems Manager, verifica sua frota de nós gerenciados no
que diz respeito à conformidade de patches e a inconsistências das configurações.
• Demonstrações do Compliance (AWS CLI) (p. 876)
Inventário do
O Inventory (p. 880), um recurso do AWS Systems Manager, coleta informações sobre seus nós
gerenciados e o software instalado neles, o que ajuda a entender as configurações do sistema e as
aplicações instaladas.
• Avançado Demonstração: atribua metadados do inventário personalizado para um nó
gerenciado. (p. 932)
• Avançado Demonstração: configure os nós gerenciados para o inventário usando a CLI (p. 934)
• Avançado Demonstração: use a sincronização de dados de recursos para agregar dados do
inventário (p. 937)
Session Manager
O Session Manager (p. 948), um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a gerenciar suas
instâncias do Amazon EC2 e dispositivos principais do AWS IoT Greengrass por meio de um shell
interativo de um clique baseado em navegador ou por meio da AWS CLI, sem precisar abrir portas de
entrada, manter bastion hosts ou gerenciar chaves SSH.
• Trabalho com Session Manager (p. 1002)
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Run Command
O Run Command (p. 1031), um recurso do AWS Systems Manager, fornece gerenciamento remoto
seguro dos nós gerenciados em escala sem fazer login neles. O Run Command ajuda você a gerenciar
seus nós sem usar bastion hosts, SSH ou PowerShell remoto. O Run Command também oferece uma
forma simples de automatizar tarefas administrativas comuns em grupos de nós gerenciados como edições
de registro, gerenciamento de usuários e instalações de software e patches.
• Demonstração: Usar a AWS CLI com o Run Command (p. 1061)
• Demonstração: Usar a AWS Tools for Windows PowerShell com o Run Command (p. 1067)
State Manager
State Manager (p. 1077), um recurso do AWS Systems Manager, ajuda a manter sua frota de nós
gerenciados em uma configuração e estado consistentes que você define. Usando o State Manager,
você pode controlar detalhes da configuração, como configurações de servidor, definições de antivírus,
configurações de firewall e muito mais.
• Demonstração: Criar associações que executam arquivos MOF (p. 1111)
• Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI) (p. 1136)
• Demonstração: Atualizar drivers de PV automaticamente em instâncias do EC2 para Windows Server
(console) (p. 1138)
Patch Manager
O Patch Manager (p. 1139), um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a selecionar e implantar
patches de sistema operacional e software automaticamente em grandes grupos de nós gerenciados.
• Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas (console) (p. 1262)
• Trabalhar com grupos de patches (p. 1275)
• Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de servidor (AWS CLI) (p. 1310)
Distributor
O Distributor (p. 1324), um recurso do AWS Systems Manager permite que você crie seu próprio
pacote de software, ou encontre pacotes de software fornecidos por agente da AWS, como
AmazonCloudWatchAgent, para instalar em nós gerenciados do Systems Manager.
• Criar um pacote (p. 1332)
• Adicionar um pacote ao Distributor (p. 1341)

Recursos compartilhados
Documentos do
Documentos (p. 1361), um recurso do AWS Systems Manager que ajuda você a criar e gerenciar
documentos do SSM. Um documento do SSM define as ações que o Systems Manager realiza nos nós
gerenciados. O Systems Manager inclui mais de uma dúzia de documentos pré-configurados, que você
pode usar especificando parâmetros no tempo de execução. Os documentos usam JSON (JavaScript
Object Notation) ou YAML e incluem etapas e parâmetros especificados por você.
• Criar um documento SSM (console) (p. 1431)
• Criar um documento do SSM (linha de comando) (p. 1431)
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Trabalho com SSM Agent
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é um software da Amazon que é executado em uma
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), em um servidor on-premises ou em
uma máquina virtual (VM). O SSM Agent possibilita que o Systems Manager atualize, gerencie e
configure esses recursos. O agente processa solicitações do serviço Systems Manager na Nuvem
AWS e as executa conforme especificado. Em seguida, o SSM Agent retorna informações de status e
execução ao serviço Systems Manager usando o Amazon Message Delivery Service (prefixo do serviço:
ec2messages).
Se você monitorar o tráfego, verá que seus nós gerenciados se comunicam com endpoints do
ec2messages.*. Para mais informações, consulte Referência: ec2messages, ssmmessages e outras
operações da API (p. 1636). Para obter mais informações sobre portabilidade de logs do SSM Agent no
Amazon CloudWatch Logs, consulte Monitorar o AWS Systems Manager (p. 1511).
Índice
• Referências técnicas do SSM Agent (p. 70)
• Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75)
• SSM Agent versão 3.0 (p. 78)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para macOS (p. 126)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 128)
• Trabalhar com o SSM Agent em dispositivos de borda (p. 133)
• Verificar o status do SSM Agent e iniciar o agente (p. 133)
• Verificar o número de versão do SSM Agent (p. 135)
• Visualizar logs do SSM Agent (p. 138)
• Restringir o acesso aos comandos em nível raiz por meio do SSM Agent (p. 140)
• Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141)
• Assinar as notificações do SSM Agent (p. 143)
• Comunicações do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados pela AWS (p. 144)
• Resolução de problemas SSM Agent (p. 148)

Referências técnicas do SSM Agent
Use as informações contidas neste tópico para implementar o AWS Systems ManagerAgente (SSM Agent)
e entender como ele funciona.
Tópicos
•
•
•
•

Precedência de credenciais do SSM Agent (p. 71)
Sobre a conta local ssm-user (p. 72)
SSM Agent e Instance Metadata Service (IMDS) (p. 72)
Manter o SSM Agent atualizado (p. 72)

• Atualizações contínuas do SSM Agent nas Regiões da AWS (p. 73)
• Instalar o SSM Agent em VMs e instâncias on-premises (p. 73)
• Validar servidores, dispositivos de borda e máquinas virtuais on-premises usando uma impressão
digital do hardware. (p. 73)
• SSM Agent no GitHub (p. 74)
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Precedência de credenciais do SSM Agent
Este tópico descreve informações importantes sobre como o SSM Agent recebe permissão para executar
ações em seus recursos. O conteúdo é focado principalmente no SSM Agent executando instâncias
e servidores ou VMs do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no ambiente híbrido. Para
dispositivos de borda, você deve configurar seus dispositivos para usar o software principal do AWS IoT
Greengrass, configurar uma função de serviço do AWS Identity and Access Management (IAM) e implantar
o SSM Agent para seus dispositivos usando o AWS IoT Greengrass. Para mais informações, consulte
Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54).
Quando o SSM Agent estiver instalado em uma instância, ele requer permissões para se comunicar
com o serviço Systems Manager. Nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),
essas permissões são fornecidas em um perfil de instância que está anexado à instância. Em uma
instância híbrida (on-premises), normalmente o SSM Agent obtém as permissões necessárias do arquivo
de credenciais compartilhadas, localizado em /root/.aws/credentials (Linux e macOS) ou em
%USERPROFILE%\.aws\credentials (Windows Server). As permissões necessárias são adicionadas a
este arquivo durante o processo de ativação híbrida.
Em casos raros, no entanto, uma instância pode acabar com permissões adicionadas a mais de um dos
locais em que o SSM Agent verifica se há permissões para executar suas tarefas.
Como exemplo, você pode configurar uma instância para ser gerenciada pelo Systems Manager. Para uma
instância do EC2, essa configuração inclui anexar um perfil de instância. Para um servidor on-premises
ou máquina virtual (VM), isso significa que as credenciais são fornecidas através do processo de ativação
híbrida. Mas então você decide também usar essa instância para tarefas de desenvolvedor ou usuário
final e instalar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) nele. Esta instalação resulta em permissões
adicionais sendo adicionadas a um arquivo de credenciais na instância.
Quando você executa um comando do Systems Manager na instância, o SSM Agent pode tentar usar
credenciais diferentes daquelas que você espera que ele use, como de um arquivo de credenciais em vez
de um perfil de instância. Isto é porque o SSM Agent procura credenciais na ordem prescrita para a Cadeia
de fornecedores de credenciais padrão.

Note
No Linux e no macOS, o SSM Agent é executado como usuário raiz. Portanto, as variáveis de
ambiente e o arquivo de credenciais que o SSM Agent procura neste processo são aqueles
apenas do usuário raiz (/root/.aws/credentials). O SSM Agent não verifica as variáveis de
ambiente ou o arquivo de credenciais de quaisquer outras contas de usuário na instância durante
a pesquisa de credenciais.
A cadeia de fornecedores procura e usa credenciais nesta ordem:
1. Variáveis de ambiente, se configuradas (AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET_ACCESS_KEY).
2. Arquivo de credenciais compartilhado ($HOME/.aws/credentials para Linux e macOS ou
%USERPROFILE%\.aws\credentials para Windows Server) com permissões fornecidas por, por
exemplo, uma ativação híbrida ou uma instalação da AWS CLI.
3. Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) para tarefas se houver uma aplicação que
usa uma definição de tarefa do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou operação da API
RunTask.
4. Um perfil de instância anexado a uma instância do Amazon EC2.
Para obter informações mais detalhadas, consulte os seguintes tópicos relacionados:
• Perfis de instância para instâncias do EC2: Criar um perfil de instância do IAM para o Systems
Manager (p. 22) e Anexar um perfil de instância do IAM a uma instância do EC2 (p. 27)
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• Ativações híbridas: Criar uma ativação de instância gerenciada para um ambiente híbrido (p. 42)
• Credenciais da AWS CLI: Configuração e definições do arquivo de credenciais no Guia do usuário do
AWS Command Line Interface
• Cadeia de provedores de credenciais padrão – Especificação de credenciais no Manual do
desenvolvedor do AWS SDK for Go

Note
Este tópico no Guia do desenvolvedor do AWS SDK for Go descreve a cadeia de provedores
padrão em termos do SDK para Go. No entanto, os mesmos princípios se aplicam à avaliação
de credenciais para o SSM Agent.

Sobre a conta local ssm-user
Começando na versão 2.3.50.0 do SSM Agent, o agente cria uma conta de usuário local chamada ssmuser e a adiciona ao diretório /etc/sudoers.d (Linux e macOS) ou ao grupo de Administradores
(Windows Server). Em versões do agente anteriores a 2.3.612.0, a conta é criada na primeira vez que o
SSM Agent é iniciado ou reiniciado após a instalação. Na versão 2.3.612.0 e posteriores, a conta ssmuser é criada na primeira vez que uma sessão é iniciada em uma instância. Esse ssm-user é o usuário
padrão do sistema operacional quando uma sessão do é iniciada no Session Manager, um recurso do
AWS Systems Manager. É possível alterar as permissões movendo ssm-user para um grupo com menos
privilégios ou alterando o arquivo sudoers. A conta ssm-user não é removida do sistema quando o SSM
Agent é desinstalado.
No Windows Server, o SSM Agent lida com a configuração de uma nova senha para a conta ssm-user
quando cada sessão começa. Nenhuma senha é definida para ssm-user em instâncias gerenciadas do
Linux.
Começando com o SSM Agent versão 2.3.612.0, a conta ssm-user não é criada automaticamente em
máquinas Windows Server usadas como controladores de domínio. Para usar o Session Manager em um
controlador de domínio do Windows Server, crie a conta ssm-user manualmente, caso ela ainda não
esteja presente, e atribua permissões de Administrador do Domínio ao usuário.

Important
Para que a conta ssm-user seja criada, o perfil de instância anexado à instância deve fornecer as
permissões necessárias. Para obter informações, consulte Verificar ou criar uma função do IAM
com permissões do Session Manager (p. 957).

SSM Agent e Instance Metadata Service (IMDS)
O agente do Systems Manager depende dos metadados da instância do EC2 para funcionar corretamente.
O Systems Manager pode acessar metadados de instância usando a versão 1 ou a versão 2 do Instance
Metadata Service (IMDSv1 e IMDSv2). Sua instância deve poder acessar o endereço IPv4 do serviço de
metadados da instância: 169.254.169.254. Para obter mais informações, consulte Metadados de instância
e dados do usuário no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Manter o SSM Agent atualizado
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao Systems
Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de usar a versão mais
recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos do Systems Manager. Por
isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent atualizado em suas máquinas.
Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na
página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM Agent) no GitHub para receber notificações
sobre atualizações do SSM Agent.

72

AWS Systems Manager Guia do usuário
Atualizações contínuas do SSM Agent nas Regiões da AWS

Note
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações
do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do
SSM Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
As Amazon Machine Images (AMIs), que incluem o SSM Agent por padrão, podem demorar
até duas semanas para serem atualizadas com a versão mais recente do SSM Agent.
Recomendamos que você configure atualizações automatizadas ainda mais frequentes para o
SSM Agent.

Atualizações contínuas do SSM Agent nas Regiões da
AWS
Depois que uma atualização do SSM Agent estiver disponível em seu repositório do GitHub, poderá
levar até duas semanas para que a versão atualizada seja lançada para todos as Regiões da AWS em
momentos diferentes. Por esse motivo, você pode receber o erro “Não compatível com a plataforma atual”
ou “atualizando o amazon-ssm-agent para uma versão mais antiga, ative a permissão de downgrade para
continuar” ao tentar implantar uma nova versão do SSM Agent em uma região.
Para determinar a versão do SSM Agent disponível para você, você pode executar um comando curl.
Para visualizar a versão do agente disponível no bucket de download global, execute o comando a seguir.
curl https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/VERSION

Para visualizar a versão do agente disponível em uma região específica, execute o comando a seguir,
substituindo region pela região em que você está trabalhando, como us-east-2 para a região Leste dos
EUA (Ohio).
curl https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/VERSION

Também é possível abrir o arquivo VERSION diretamente no seu navegador sem um comando curl.

Instalar o SSM Agent em VMs e instâncias onpremises
Para obter informações sobre como instalar o SSM Agent em servidores on-premises, dispositivos
de borda e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente híbrido, consulte Install SSM Agent for a hybrid
environment (Linux) (p. 46) (Instalar o SSM Agent em um ambiente híbrido, Linux) e Install SSM Agent for
a hybrid environment (Windows) (p. 52) (Instalar o SSM Agent em um ambiente híbrido, Windows).

Validar servidores, dispositivos de borda e máquinas
virtuais on-premises usando uma impressão digital do
hardware.
Ao executar servidores, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) on-premises em um ambiente
híbrido, o SSM Agent reúne uma série de atributos do sistema (referidos como hash de hardware) e usa
esses atributos para computar uma impressão digital. A impressão digital é uma string opaca que o agente
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passa para determinadas APIs do Systems Manager. Essa impressão digital exclusiva associa o chamador
a um nó gerenciado on-premises específico. O agente armazena a impressão digital e o hash de hardware
no disco local em um local chamado Cofre.
O agente calcula o hash de hardware e a impressão digital quando o servidor on-premises, o dispositivo
de borda ou a VM for registrado para uso com o Systems Manager. Em seguida, a impressão
digital é passada de volta para o serviço Systems Manager quando o agente envia um comando
RegisterManagedInstance.
Posteriormente, ao enviar um RequestManagedInstanceRoleToken, o agente verifica a impressão
digital e o hash de hardware no Cofre para se certificar de que os atributos de máquina atuais
correspondam ao hash de hardware armazenado. Se os atributos atuais da máquina corresponderem
ao hash de hardware armazenado no Vault, o agente passa a impressão digital do Vault para
RegisterManagedInstance, resultando em uma chamada bem-sucedida.
Se os atributos de máquina atuais não corresponderem ao hash de hardware armazenado, o SSM
Agent calcula uma nova impressão digital, armazena o novo hash de hardware e a impressão digital
no Vault e passa a nova impressão digital para RequestManagedInstanceRoleToken. Isso faz
RequestManagedInstanceRoleToken falhar e o agente não poderá obter um token de função para se
conectar ao serviço do Systems Manager.
Esta falha ocorre por design e é usada como uma etapa de verificação para impedir que vários nós de
servidores on-premises e VMs se comuniquem com o serviço do Systems Manager como o mesmo nó
gerenciado.
Ao comparar os atributos da máquina atual com o hash de hardware armazenado no Cofre, o agente usa a
seguinte lógica para determinar se os hashes antigos e novos correspondem:
• Se o SID (ID do sistema/máquina) for diferente, não haverá nenhuma correspondência.
• Caso contrário, se o endereço IP for o mesmo, então correspondem.
• Caso contrário, a porcentagem de atributos de máquina correspondentes é calculada e comparada com
o limite de similaridade configurado pelo usuário para determinar se há uma correspondência.
O limite de similaridade é armazenado no Cofre, como parte do hash de hardware.
O limite de similaridade pode ser definido depois que uma instância é registrada usando um comando
como o seguinte.
Em instâncias do Linux:
sudo amazon-ssm-agent -fingerprint -similarityThreshold 1

Em instâncias Windows Server que usam PowerShell:
cd "C:\Program Files\Amazon\SSM\" `
.\amazon-ssm-agent.exe -fingerprint -similarityThreshold 1

Important
Se um dos componentes usados para calcular a impressão digital mudar, isso pode fazer com
que o agente hiberne. Para ajudar a evitar essa hibernação, defina o limite de similaridade para
um valor baixo, como 1.

SSM Agent no GitHub
O código-fonte para o SSM Agent está disponível no GitHub para que você possa adaptar o agente a
fim de atender às suas necessidades. Incentivamos você a enviar solicitações pull sobre alterações que
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gostaria que fosse incluídas. Porém, a Amazon Web Services não oferece suporte à execução de cópias
modificadas desse software.

Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent
pré-instalado
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) está pré-instalado em algumas Amazon Machine Images
(AMIs) fornecidas pela AWS.
Na maioria dos casos, o SSM Agent está pré-instalado nas AMIs fornecidas pela AWS para os seguintes
sistemas operacionais (SOs):
• AMIs do Amazon Linux Base datadas de 9/2017 e posteriores
• Amazon Linux 2
• AMIs da Base otimizada para ECS do Amazon Linux 2
• AMIs do Amazon Linux otimizadas para Amazon EKS
• macOS 10.14.x (Mojave), 10.15.x (Catalina) e 11.x (Big Sur)
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 e 15
• Ubuntu Server 16.04, 18.04 e 20.04
• Windows Server 2008-2012 R2 AMIs publicadas em novembro de 2016 ou mais tarde
• Windows Server 2016, 2019 e 2022
Em casos raros, o agente pode não estar pré-instalado ou pode estar instalado, mas sem ser executado,
em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) criada com base e uma das AMIs
gerenciadas pela AWS para esses sistemas operacionais. Portanto, antes de usar o Systems Manager
com instâncias criadas de qualquer uma dessas AMIs, recomendamos conectar-se a uma das instâncias
para verificar se SSM Agent está instalado e em execução.

Note
Instâncias iniciadas de AMIs que não estão incluídas na lista anterior podem não ter sido SSM
Agent pré-instaladas. Use o procedimento a seguir para verificar se o agente está instalado
em suas instância. Se você achar que o agente não está instalado, poderá instalar o agente
manualmente em instâncias do Linux (p. 79), macOS (p. 127) e Windows Server (p. 129).
Você também deve instalar o SSM Agent manualmente máquinas virtuais (p. 34) em seu
ambiente híbrido ou servidores on-premises e em seus dispositivos de borda (p. 54).
O SSM Agent pode estar pré-instalado nas AMIs encontradas no AWS Marketplace ou em AMIs
da comunidade. No entanto, a AWS não oferece suporte a essas AMIs.

Para verificar a instalação do SSM Agent em uma instância
1.

Depois de esperar alguns minutos após a execução da instância, conecte-se a ela usando seu método
preferido, como SSH para Linux ou Área de Trabalho Remota para Windows Server.

2.

Execute o comando para o tipo de sistema operacional da instância para verificar o status do SSM
Agent.
Amazon Linux
sudo systemctl status amazon-ssm-agent
Amazon Linux 2
sudo systemctl status amazon-ssm-agent
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macOS
Procure um arquivo de log do agente em /var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log
SUSE Linux Enterprise Server
sudo systemctl status amazon-ssm-agent
Ubuntu Server 16.04 (32 bits)
sudo status amazon-ssm-agent
Instâncias de 64 bits do Ubuntu Server 16.04 (instalação do pacote deb)
sudo systemctl status amazon-ssm-agent
Ubuntu Server 16.04, 18.04 e 20.04 LTS e 20.10 STR de 64 bits (instalação do pacote Snap)
sudo systemctl status snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent.service
Windows Server
Executar no PowerShell:
Get-Service AmazonSSMAgent

Tip
Para visualizar comandos para verificar o status do agente em todos os tipos de sistema
operacional compatíveis com o Systems Manager, consulte Verificar o status do SSM Agent e
iniciar o agente (p. 133).
3.

Verifique os resultados do comando para determinar o status do agente.
Resultado 1: instalado e em execução
Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução.
Veja o exemplo a seguir para o Amazon Linux 2.
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2021-10-20 19:09:29 UTC; 4min 6s ago
--truncated--

Veja o exemplo de Windows Server a seguir.
Status
-----Running

Name
---AmazonSSMAgent

DisplayName
----------Amazon SSM Agent

Resultado 2: instalado, mas não em execução
Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução.
Veja o exemplo a seguir para o Amazon Linux 2.
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Wed76
2021-10-20 22:16:41 UTC; 18s ago
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Veja o exemplo de Windows Server a seguir.
Status
-----Stopped

Name
---AmazonSSMAgent

DisplayName
----------Amazon SSM Agent

Se o agente estiver instalado, mas não estiver em execução, ative-o manualmente usando o comando
para o tipo de sistema operacional em questão.
Amazon Linux
sudo systemctl start amazon-ssm-agent
Amazon Linux 2
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
sudo systemctl start amazon-ssm-agent
macOS
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.amazon.aws.ssm.plist
sudo launchctl start com.amazon.aws.ssm
SUSE Linux Enterprise Server
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
sudo systemctl start amazon-ssm-agent
Ubuntu Server 16.04 (32 bits)
sudo start amazon-ssm-agent
Instâncias de 64 bits do Ubuntu Server 16.04 (instalação do pacote deb)
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
sudo systemctl start amazon-ssm-agent
Ubuntu Server 16.04, 18.04 e 20.04 LTS e 20.10 STR de 64 bits (instalação do pacote Snap)
sudo snap start amazon-ssm-agent
Windows Server
Executar no PowerShell:
Start-Service AmazonSSMAgent
Resultado 3: não instalado
Em casos raros, o comando informa que o agente não está instalado.
Veja o exemplo a seguir para o Amazon Linux 2.
Unit amazon-ssm-agent.service could not be found.

Veja o exemplo de Windows Server a seguir.
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Get-Service : Cannot find any service with service name 'AmazonSSMAgent'.
--truncated--

Se o agente não estiver instalado, instale-o manualmente usando o procedimento para o tipo de
sistema operacional:
• Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
• Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para macOS (p. 127)
• Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 129)

SSM Agent versão 3.0
Em 21 de setembro de 2020, o AWS Systems Manager lançou o AWS Systems Manager Agent (SSM
Agent) versão 3.0. Observe os detalhes essenciais a seguir sobre esse processo:
• A versão 3.0 é retrocompatível com a versão 2.x.
• Se você configurou seus nós gerenciados para atualizar o SSM Agent automaticamente usando a
versão de destino $LATEST (a configuração padrão para atualização automática), o Systems Manager
atualiza automaticamente o agente em seus nós para a versão 3.0 e remove a versão 2.x.
Se você baixar o SSM Agent manualmente, o sistema instala a versão 2.x.
• Ao atualizar para a versão 3.0, o sistema muda o nome de amazon-ssm-agent em sua instância
gerenciada para ssm-agent-worker. Em seguida, a atualização instala um novo binário chamado
amazon-ssm-agent. As novas funções binárias como um gerenciador de processos para o ssmagent-worker. O ssm-agent-worker se comunica diretamente com o Systems Manager para
processar solicitações.

Important
Clientes que executam o SSM Agent em ambientes seguros devem adicionar ssm-agentworker para a lista de permissões em seu ambiente de computação antes de atualizar.
• A versão 2.x ainda é suportada, mas será defasada.
• Amazon Machine Images (AMIs) instala a versão 2.x até que 2.x esteja defasado.
• A partir de 14 de janeiro de 2020, o Windows Server 2008 não é mais compatível para obter recursos ou
atualizações de segurança da Microsoft. As Amazon Machine Images (AMIs) herdadas para Windows
Server 2008 e 2008 R2 ainda incluem a versão 2 do SSM Agent pré-instalada, mas o Systems Manager
não é oficialmente compatível com as versões 2008 e não atualiza mais o agente para essas versões do
Windows Server. Além disso, o SSM Agent versão 3.0 (p. 78) pode não ser compatível com todas as
operações no Windows Server 2008 e 2008 R2. A versão final do SSM Agent oficialmente compatível
com as versões 2008 do Windows Server é a 2.3.1644.0.
• Com a versão 3.0, os eventos de início e atualização do SSM Agent são registrados na instância. Para
obter mais informações sobre como exibir arquivos de log do SSM Agent, consulte Visualizar logs do
SSM Agent (p. 138).
• Você pode usar o Amazon CloudWatch para executar ações no SSM Agent quando o sistema registra
um evento de início ou atualização. Para obter mais informações, consulte Criar um alarme do
CloudWatch com base em um limite estático no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
• Com a versão 3.0, não há nenhuma alteração para o seguinte:
• As permissões mínimas do AWS Identity and Access Management (IAM), a cadeia de credenciais ou o
processo de criação do ssm-user
• Plataformas compatíveis, localização de logs ou registo da depuração em log
• Processamento de comandos ou suporte para o plugin do SSM
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• O processo de configuração de proxy
• Chave do registro do Windows

Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2
para Linux
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) processa solicitações do Systems Manager e configura sua
máquina conforme especificado na solicitação. Use os procedimentos descritos nos tópicos a seguir para
instalar, configurar ou desinstalar SSM Agent em sistemas operacionais Linux.
Tópicos
• Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
• Verificar o arquivo de assinatura do SSM Agent (p. 117)
• Configurar o SSM Agent para usar um proxy (Linux) (p. 122)
• Desinstalar o SSM Agent de instâncias do Linux (p. 125)

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do
EC2 para Linux
Antes de instalar manualmente o agente do AWS Systems Manager (SSM Agent) em um sistema
operacional Linux do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), consulte as informações a seguir.
URLs do arquivo de instalação do SSM Agent
É possível acessar os arquivos de instalação do SSM Agent que estão armazenados em qualquer Região
da AWS comercial. Também fornecemos arquivos de instalação em um bucket do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) disponível globalmente que pode ser usado como alternativa ou fonte de backup de
arquivos.
Se você estiver instalando manualmente o agente em uma ou duas instâncias, poderá usar os comandos
nos procedimentos de Instalação rápida que fornecemos para ajudar a economizar tempo.
Se você estiver criando um script ou modelo a ser usado para instalar o agente em várias instâncias,
recomendamos utilizar os arquivos de instalação na Região da AWS em que você está localizado
geograficamente ou próximo a ela. Para instalações em massa, isso pode aumentar a velocidade dos
downloads e reduzir a latência. Nesses casos, recomendamos usar os procedimentos descritos em Criar
comandos de instalação personalizados nos tópicos de instalação.
Amazon Machine Images com o agente pré-instalado
O SSM Agent é pré-instalado em algumas Amazon Machine Images (AMIs) fornecidas pela AWS.
Para obter mais informações, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent préinstalado (p. 75).
Instalação em outros tipos de máquinas
Se for necessário instalar o agente em um servidor ou em uma máquina virtual (VM) on-premises para que
ele possa ser usado com o Systems Manager, consulte (Instalar o SSM Agent para ambientes híbridos
(Linux) (p. 46). Para mais informações sobre como instalar o agente em dispostivos de borda, consulte
Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54).
Manter o agente atualizado
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Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao Systems
Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de usar a versão mais
recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos do Systems Manager. Por
isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent atualizado em suas máquinas.
Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na
página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM Agent) no GitHub para receber notificações
sobre atualizações do SSM Agent.
Escolher o sistema operacional
Para visualizar o procedimento de instalação manual do SSM Agent no sistema operacional especificado,
escolha um link na seguinte lista:

Note
Para obter uma lista das versões com suporte de cada um dos sistemas operacionais a seguir,
consulte Sistemas operacionais com suporte (p. 9).
• Amazon Linux (p. 80)
• Amazon Linux 2 (p. 83)
• CentOS (p. 86)
• CentOS Stream (p. 92)
• Debian Server (p. 94)
• Oracle Linux (p. 97)
• Red Hat Enterprise Linux (p. 99)
• Rocky Linux (p. 105)
• SUSE Linux Enterprise Server (p. 107)
• Ubuntu Server (p. 110)

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Amazon
Linux
Important
Este tópico fornece comandos para trabalhar com o SSM Agent em instâncias do Amazon
Linux. Alguns desses comandos não são compatíveis com instâncias do Amazon Linux 2. Antes
de continuar, verifique se você está visualizando o tópico correto para seu tipo de instância.
Para executar comandos nas instâncias do Amazon Linux 2, consulte Instalar o SSM Agent
manualmente em instâncias do Amazon Linux 2 (p. 83).
Na maioria dos casos, as Amazon Machine Images (AMIs) para Amazon Linux fornecidas pela AWS têm
o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para mais informações, consulte
Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Se o SSM Agent não estiver pré-instalado em uma nova instância do Amazon Linux, ou se for necessário
reinstalar o agente manualmente, use as informações nesta página para obter ajuda.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Amazon Linux, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
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• Nós gerenciados criados em uma AMI do Amazon Linux e que usam um proxy devem executar uma
versão atual do módulo requests do Python para oferecer suporte operações do Patch Manager.
Para mais informações, consulte Atualizar o módulo de solicitações em Python em instâncias Amazon
Linux que usam um servidor de proxy (p. 124).
• Se você usar um comando yum para atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado após o agente ter sido
instalado ou atualizado usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent, você poderá ver a seguinte
mensagem: “Warning: RPMDB altered outside of yum." (Aviso: RPMDB alterado fora do yum). Essa
mensagem é esperada e pode ser ignorada com segurança.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Amazon Linux (p. 81)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Amazon Linux em sua
região (p. 82)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Amazon Linux
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no Amazon Linux usando comandos rápidos de copiar e colar
1.

Conecte à sua instância do Amazon Linux usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o Amazon Linux.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

x86
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando para arquitetura da sua instância para verificar se o agente está
em execução.
x86_64 e x86
sudo status amazon-ssm-agent

ARM64
sudo systemctl status amazon-ssm-agent
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Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado nos
exemplos a seguir.
x86_64 e x86
amazon-ssm-agent start/running, process 12345

ARM64
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2021-10-20 19:09:29 UTC; 4min 6s ago
--truncated--

Na casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado nos exemplos a seguir.
x86_64 e x86
amazon-ssm-agent stop/waiting

ARM64
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Wed 2021-10-20 22:16:41 UTC; 18s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute o comando correspondente à arquitetura da instância.
x86_64 e x86
sudo start amazon-ssm-agent

ARM64
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Amazon Linux em
sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).
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Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida do
SSM Agent no Amazon Linux (p. 81) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

x86
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/linux_386/
amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Amazon
Linux 2
Important
Este tópico fornece comandos para trabalhar com o SSM Agent em instâncias do Amazon
Linux 2. Alguns desses comandos não são compatíveis com instâncias Amazon Linux. Antes de
continuar, verifique se você está visualizando o tópico correto para seu tipo de instância. Para
executar comandos nas instâncias do Amazon Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente
em instâncias do Amazon Linux (p. 80).
Na maioria dos casos, as Amazon Machine Images (AMIs) para Amazon Linux 2 fornecidas pela AWS têm
o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para mais informações, consulte
Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
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Se o SSM Agent não estiver pré-instalado em uma nova instância do Amazon Linux 2, ou se for necessário
reinstalar o agente manualmente, use as informações nesta página para obter ajuda.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Amazon Linux 2, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
• Se você usar um comando yum para atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado após o agente ter sido
instalado ou atualizado usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent, você poderá ver a seguinte
mensagem: “Warning: RPMDB altered outside of yum." (Aviso: RPMDB alterado fora do yum). Essa
mensagem é esperada e pode ser ignorada com segurança.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Amazon Linux 2 (p. 84)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Amazon Linux 2 em sua
região (p. 85)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Amazon Linux 2
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no Amazon Linux 2 usando comandos rápidos de copiar e colar
1.

Conecte à sua instância do Amazon Linux 2 usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o Amazon Linux 2.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
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Active: active (running) since Wed 2021-10-20 19:09:29 UTC; 4min 6s ago
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Wed 2021-10-20 22:16:41 UTC; 18s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute o comando a seguir.
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Amazon Linux 2
em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida do
SSM Agent no Amazon Linux (p. 81) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm
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Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do CentOS
As Amazon Machine Images (AMIs) para CentOS fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems Manager
Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para ver uma lista de AMIs gerenciadas pela AWS nas
quais o agente pode estar pré-instalado, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent préinstalado (p. 75).
Use as informações nesta seção para obter ajuda para instalar ou reinstalar o SSM Agent manualmente
em uma instância do CentOS.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do CentOS, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
• Se você usar um comando yum para atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado após o agente ter sido
instalado ou atualizado usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent, você poderá ver a seguinte
mensagem: “Warning: RPMDB altered outside of yum." (Aviso: RPMDB alterado fora do yum). Essa
mensagem é esperada e pode ser ignorada com segurança.
Tópicos
• Instalar o SSM Agent no CentOS 8.x (p. 86)
• Instalar o SSM Agent no CentOS 7.x (p. 88)
• Instalar o SSM Agent no CentOS 6.x (p. 90)

Instalar o SSM Agent no CentOS 8.x
As Amazon Machine Images (AMIs) para CentOS 8 fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Use as informações nesta página para obter a
ajuda para instalar ou reinstalar o agente em uma instância do CentOS 8.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do CentOS 8, observe o seguinte:
• Verifique se o Python 2 ou o Python 3 está instalado na instância do CentOS 8. Isso é necessário para
que o SSM Agent funcione corretamente.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Cent OS 8 (p. 86)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS 8 em sua região (p. 87)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Cent OS 8
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Como instalar o SSM Agent no CentOS 8.x
1.

Conecte à sua instância do CentOS 8 usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.
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Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o CentOS 8.
Instâncias x86_64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias ARM64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 15:48:54 UTC; 19s ago
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; disabled; vend>
Active: inactive (dead)
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent

sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS 8 em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no Cent OS 8 (p. 86) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
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No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo dnf install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo dnf install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo dnf install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo dnf install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent no CentOS 7.x
As Amazon Machine Images (AMIs) para CentOS 7 fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Use as informações nesta página para obter a
ajuda para instalar ou reinstalar o agente em uma instância do CentOS 7.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Cent OS 7 (p. 88)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS 7 em sua região (p. 89)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Cent OS 7
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Como instalar o SSM Agent no CentOS 7.x
1.

Conecte à sua instância do CentOS 7 usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o CentOS 7.
Instâncias x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
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Instâncias ARM64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 15:57:27 UTC; 6s ago
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Tue 2022-04-19 15:58:44 UTC; 2s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS 7 em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no Cent OS 7 (p. 88) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
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Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent no CentOS 6.x
As Amazon Machine Images (AMIs) para CentOS 6 fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Use as informações nesta página para obter a
ajuda para instalar ou reinstalar o agente em uma instância do CentOS 6.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Cent OS 6 (p. 90)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS 6 em sua região (p. 91)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Cent OS 6
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Como instalar o SSM Agent no CentOS 6.x
1.

Conecte à sua instância do CentOS 6 usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o CentOS 6.
Os comandos a seguir especificam o diretório da versão 3.0.1479.0 em vez de um diretório
latest. Isso ocorre porque o SSM Agent versão 3.1 e posteriores não é compatível com o
CentOS 6.
Instâncias x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/
SSMAgent/3.0.1479.0/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias x86
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/
SSMAgent/3.0.1479.0/linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
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sudo status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent start/running, process 1744

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent stop/waiting

Para ativar o agente nesses casos, execute o comando a seguir.
sudo start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS 6 em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no Cent OS 6 (p. 90) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.

Note
Os comandos a seguir especificam o diretório da versão 3.0.1390.0 em vez de um diretório
latest. Isso ocorre porque o SSM Agent versão 3.1 e posteriores não é compatível com o
CentOS 6.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/3.0.1479.0/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/3.0.1479.0/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

x86
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/3.0.1479.0/
linux_386/amazon-ssm-agent.rpm
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Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/3.0.1479.0/
linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar manualmente o SSM Agent em instâncias do CentOS
Stream
As Amazon Machine Images (AMIs) para CentOS Stream fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para ver uma lista de AMIs gerenciadas pela AWS
nas quais o agente pode estar pré-instalado, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent
pré-instalado (p. 75).
Use as informações nesta seção para obter a ajuda para instalar ou reinstalar o SSM Agent manualmente
em uma instância do CentOS Stream.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do CentOS Stream, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no CentOS Stream (p. 92)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS Stream em sua
região (p. 93)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no CentOS Stream
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do CentOS Stream, observe o seguinte:
• Verifique se o Python 2 ou o Python 3 está instalado na instância do CentOS Stream 8. Isso é
necessário para que o SSM Agent funcione corretamente.

Para instalar o SSM Agent no CentOS Stream
1.

Conecte à sua instância do CentOS Stream usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o CentOS Stream.
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Instâncias x86_64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias ARM64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 16:40:41 UTC; 9s ago
Main PID: 4898 (amazon-ssm-agen)
Tasks: 14 (limit: 4821)
Memory: 34.6M
CGroup: /system.slice/amazon-ssm-agent.service
##4898 /usr/bin/amazon-ssm-agent
##4954 /usr/bin/ssm-agent-worker
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: inactive (dead) since Tue 2022-04-19 16:42:05 UTC; 2s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent

sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o CentOS Stream
em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).
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Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no CentOS Stream (p. 92) descrito anteriormente neste tópico por um URL
regional personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo dnf install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo dnf install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo dnf install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo dnf install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Debian
Server
As Amazon Machine Images (AMIs) para Debian Server fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para ver uma lista de AMIs gerenciadas pela AWS
nas quais o agente pode estar pré-instalado, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent
pré-instalado (p. 75).
Use as informações nesta seção para obter a ajuda para instalar ou reinstalar o SSM Agent manualmente
em uma instância do Debian Server.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Debian Server, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Debian Server (p. 95)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Debian Server em sua
região (p. 96)
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Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Debian Server
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no Debian Server
1.

Conecte à sua instância do Debian Server usando o método preferido, como SSH.

2.

Insira o comando a seguir para criar um diretório temporário na instância.
mkdir /tmp/ssm

3.

Execute o comando a seguir para mudar para o diretório temporário.
cd /tmp/ssm

4.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o Debian Server.
Somente a arquitetura x86_64 é compatível com o Debian Server 8.
Instâncias x86_64
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_amd64/
amazon-ssm-agent.deb

Instâncias ARM64
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_arm64/
amazon-ssm-agent.deb

5.

Execute o comando a seguir.
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

6.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 16:25:03 UTC; 4s ago
Main PID: 628 (amazon-ssm-agen)
CGroup: /system.slice/amazon-ssm-agent.service
##628 /usr/bin/amazon-ssm-agent
##650 /usr/bin/ssm-agent-worker
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
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# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
Active: inactive (dead) since Tue 2022-04-19 16:26:30 UTC; 5s ago
Main PID: 628 (code=exited, status=0/SUCCESS)
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Debian Server em
sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida do
SSM Agent no Debian Server (p. 95) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.

Note
Somente a arquitetura x86_64 é compatível com o Debian Server 8.
x86_64
wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_amd64/amazon-ssmagent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Veja o exemplo a seguir.
wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/debian_amd64/
amazon-ssm-agent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

ARM64
wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_arm64/amazon-ssmagent.deb
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sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Veja o exemplo a seguir.
wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/debian_arm64/
amazon-ssm-agent.deb

sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Oracle
Linux
As Amazon Machine Images (AMIs) para Oracle Linux fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para ver uma lista de AMIs gerenciadas pela AWS
nas quais o agente pode estar pré-instalado, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent
pré-instalado (p. 75).
Use as informações nesta seção para obter a ajuda para instalar ou reinstalar o SSM Agent manualmente
em uma instância do Oracle Linux.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Oracle Linux, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
• Se você usar um comando yum para atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado após o agente ter sido
instalado ou atualizado usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent, você poderá ver a seguinte
mensagem: “Warning: RPMDB altered outside of yum." (Aviso: RPMDB alterado fora do yum). Essa
mensagem é esperada e pode ser ignorada com segurança.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Oracle Linux (p. 97)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Oracle Linux em sua região (p. 98)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Oracle Linux
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no Oracle Linux usando comandos rápidos de copiar e colar
1.

Conecte à sua instância do Oracle Linux usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando a seguir e execute-o na instância.

Note
Mesmo que o URL nos comandos a seguir inclua um diretório ec2-downloads-windows,
estes são os arquivos de instalação global corretos para o Oracle Linux.
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x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2021-10-20 19:09:29 UTC; 4min 6s ago
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Wed 2021-10-20 22:16:41 UTC; 18s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent

sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Oracle Linux em
sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida do
SSM Agent no Oracle Linux (p. 97) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
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x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Red Hat
Enterprise Linux
As Amazon Machine Images (AMIs) para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) fornecidas pela AWS não
têm o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para ver uma lista de AMIs
gerenciadas pela AWS nas quais o agente pode estar pré-instalado, consulte Amazon Machine Images
(AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Use as informações nesta seção para obter a ajuda para instalar ou reinstalar o SSM Agent manualmente
em uma instância do RHEL.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do RHEL, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
• Se você usar um comando yum para atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado após o agente ter sido
instalado ou atualizado usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent, você poderá ver a seguinte
mensagem: “Warning: RPMDB altered outside of yum." (Aviso: RPMDB alterado fora do yum). Essa
mensagem é esperada e pode ser ignorada com segurança.
Tópicos
• Instalar o SSM Agent no RHEL 8.x (p. 99)
• Instalar o SSM Agent no RHEL 7.x (p. 101)
• Instalar o SSM Agent no RHEL 6.x (p. 103)

Instalar o SSM Agent no RHEL 8.x
As Amazon Machine Images (AMIs) para RHEL 8 fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems Manager
Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Use as informações nesta página para obter a ajuda para
instalar ou reinstalar o agente em instâncias do RHEL 8.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do RHEL 8, observe o seguinte:
• Verifique se o Python 2 ou o Python 3 está instalado na instância do RHEL 8. Isso é necessário para que
o SSM Agent funcione corretamente.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no RHEL 8 (p. 100)
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• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o RHEL 8 em sua região (p. 101)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no RHEL 8
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Como instalar o SSM Agent no RHEL 8.x
1.

Conecte à sua instância do RHEL 8 usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o RHEL 8.
Instâncias x86_64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias ARM64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 16:40:41 UTC; 9s ago
Main PID: 4898 (amazon-ssm-agen)
Tasks: 14 (limit: 4821)
Memory: 34.6M
CGroup: /system.slice/amazon-ssm-agent.service
##4898 /usr/bin/amazon-ssm-agent
##4954 /usr/bin/ssm-agent-worker
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: inactive (dead) since Tue 2022-04-19 16:42:05 UTC; 2s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
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sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o RHEL 8 em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no RHEL 8 (p. 100) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent no RHEL 7.x
As Amazon Machine Images (AMIs) para RHEL 7 fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems Manager
Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Use as informações nesta página para obter a ajuda para
instalar ou reinstalar o agente em instâncias do RHEL 7.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no RHEL 7 (p. 101)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o RHEL 7 em sua região (p. 103)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no RHEL 7
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.
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Como instalar o SSM Agent no RHEL 7.x
1.

Conecte à sua instância do RHEL 7 usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o RHEL 7.
Instâncias x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias ARM64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 16:47:36 UTC; 22s ago
Main PID: 1342 (amazon-ssm-agen)
CGroup: /system.slice/amazon-ssm-agent.service
##1342 /usr/bin/amazon-ssm-agent
##1362 /usr/bin/ssm-agent-worker
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Tue 2022-04-19 16:48:56 UTC; 5s ago
Process: 1342 ExecStart=/usr/bin/amazon-ssm-agent (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1342 (code=exited, status=0/SUCCESS)
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent

sudo systemctl start amazon-ssm-agent
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Criar comandos de instalação do agente personalizados para o RHEL 7 em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no RHEL 7 (p. 101) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent no RHEL 6.x
As Amazon Machine Images (AMIs) para RHEL 6 fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems Manager
Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Use as informações nesta página para obter a ajuda para
instalar ou reinstalar o agente em instâncias do RHEL 6.
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no RHEL 6 (p. 103)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o RHEL 6 em sua região (p. 104)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no RHEL 6
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Como instalar o SSM Agent no RHEL 6.x
1.

Conecte à sua instância do RHEL 6 usando o método preferido, como SSH.
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2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o RHEL 6.
Os comandos a seguir especificam o diretório da versão 3.0.1479.0 em vez de um diretório
latest. Isso ocorre porque o SSM Agent versão 3.1 e posteriores não é compatível com o
RHEL 6.
Instâncias x86_64
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/
SSMAgent/3.0.1479.0/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias x86
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/
SSMAgent/3.0.1479.0/linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent start/running, process 1788

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
amazon-ssm-agent stop/waiting

Para ativar o agente nesses casos, execute o comando a seguir.
sudo start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o RHEL 6 em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida
do SSM Agent no RHEL 6 (p. 103) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
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Note
Os comandos a seguir especificam o diretório da versão 3.0.1390.0 em vez de um diretório
latest. Isso ocorre porque o SSM Agent versão 3.1 e posteriores não é compatível com o RHEL
6.
x86_64
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/3.0.1479.0/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/3.0.1479.0/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

x86
sudo yum install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/3.0.1479.0/
linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo yum install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/3.0.1479.0/
linux_386/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar manualmente o SSM Agent em instâncias do Rocky
Linux
As Amazon Machine Images (AMIs) para Rocky Linux fornecidas pela AWS não têm o AWS Systems
Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para ver uma lista de AMIs gerenciadas pela AWS
nas quais o agente pode estar pré-instalado, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent
pré-instalado (p. 75).
Use as informações nesta seção para obter a ajuda para instalar ou reinstalar o SSM Agent manualmente
em uma instância do Rocky Linux.
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Rocky Linux, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Rocky Linux (p. 105)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Rocky Linux em sua região (p. 107)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no Rocky Linux
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.
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Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Rocky Linux, observe o seguinte:
• Verifique se o Python 2 ou o Python 3 está instalado na instância do Rocky Linux. Isso é necessário para
que o SSM Agent funcione corretamente.

Para instalar o SSM Agent no Rocky Linux
1.

Conecte à sua instância do Rocky Linux usando o método preferido, como SSH.

2.

Copie o comando correspondente à arquitetura da instância e execute-o na instância.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o Rocky Linux.
Instâncias x86_64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Instâncias ARM64
sudo dnf install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

3.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: active (running) since Tue 2022-04-19 16:40:41 UTC; 9s ago
Main PID: 4898 (amazon-ssm-agen)
Tasks: 14 (limit: 4821)
Memory: 34.6M
CGroup: /system.slice/amazon-ssm-agent.service
##4898 /usr/bin/amazon-ssm-agent
##4954 /usr/bin/ssm-agent-worker
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendo>
Active: inactive (dead) since Tue 2022-04-19 16:42:05 UTC; 2s ago
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
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sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o Rocky Linux em
sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida do
SSM Agent no Rocky Linux (p. 105) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
x86_64
sudo dnf install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo dnf install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
sudo dnf install -y https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
sudo dnf install -y https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/
linux_arm64/amazon-ssm-agent.rpm

Instalar manualmente o SSM Agent em instâncias do SUSE
Linux Enterprise Server
Na maioria dos casos, as Amazon Machine Images (AMIs) para SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
fornecidas pela AWS têm o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para
mais informações, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Se o SSM Agent não estiver pré-instalado em uma nova instância do SLES, ou se for necessário reinstalar
o agente manualmente, use as informações nesta página para obter ajuda.
Antes de começar
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Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do SLES, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
Tópicos
• Comandos de instalação rápida do SSM Agent no SLES (p. 108)
• Criar comandos de instalação do agente personalizados para o SLES em sua região (p. 109)

Comandos de instalação rápida do SSM Agent no SLES
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no SLES usando comandos rápidos de copiar e colar
1.

Conecte à sua instância do SLES usando o método preferido, como SSH.

2.

Opção 1: use um comando zypper:
• Execute o seguinte comando :
sudo zypper install amazon-ssm-agent

• Insira y em resposta a qualquer prompt.
Opção 2: use um comando rpm.
• Crie um diretório temporário na instância.
mkdir /tmp/ssm

• Altere para o diretório temporário.
cd /tmp/ssm

• Execute os seguintes comandos um de cada vez para fazer download do instalador do SSM Agent e
executá-lo.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o SLES.
Instâncias x86_64:
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazonssm-agent.rpm

Instâncias do ARM64:
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_arm64/amazonssm-agent.rpm
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3.

Execute o comando a seguir.
sudo rpm --install amazon-ssm-agent.rpm

4.

(Recomendado) Execute o comando a seguir para verificar se o agente está em execução.
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução, conforme mostrado no
exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2022-02-21 23:13:28 UTC; 7s ago
Main PID: 2102 (amazon-ssm-agen)
Tasks: 15 (limit: 512)
CGroup: /system.slice/amazon-ssm-agent.service
##2102 /usr/sbin/amazon-ssm-agent
##2107 /usr/sbin/ssm-agent-worker
--truncated--

Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
# amazon-ssm-agent.service - amazon-ssm-agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/amazon-ssm-agent.service; disabled; vendor
preset: disabled)
Active: inactive (dead)
--truncated--

Para ativar o agente nesses casos, execute os comandos a seguir.
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent

sudo systemctl start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação do agente personalizados para o SLES em sua
região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação rápida do
SSM Agent no Amazon Linux (p. 81) descrito anteriormente neste tópico por um URL regional
personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
109

AWS Systems Manager Guia do usuário
Instalar o SSM Agent manualmente
em instâncias do EC2 para Linux

x86_64
wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/linux_amd64/amazon-ssmagent.rpm

sudo rpm --install amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/linux_amd64/amazonssm-agent.rpm

sudo rpm --install amazon-ssm-agent.rpm

ARM64
wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/linux_arm64/amazon-ssmagent.rpm

sudo rpm --install amazon-ssm-agent.rpm

Veja o exemplo a seguir.
wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/linux_arm64/amazonssm-agent.rpm

sudo rpm --install amazon-ssm-agent.rpm

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Ubuntu
Server
Important
Antes de instalar o SSM Agent em uma versão de 64 bits do Ubuntu Server, certifique-se de
estar usando as ferramentas de instalação corretas. Começando com imagens de máquina da
Amazon (AMIs) que são identificadas com 20180627, o SSM Agent é pré-instalado na versão
16.04 usando pacotes Snap. Em instâncias criadas de AMIs anteriores, o SSM Agent deve ser
instalado usando pacotes do instalador deb. Para obter mais informações, consulte Determinar
a versão do SSM Agent correta a ser instalada nas instâncias do Ubuntu Server 16.04 de 64
bits (p. 116).
Na maioria dos casos, as Amazon Machine Images (AMIs) para Ubuntu Server fornecidas pela AWS têm
o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para mais informações, consulte
Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Se o SSM Agent não estiver pré-instalado em uma nova instância do Ubuntu Server, ou se for necessário
reinstalar o agente manualmente, use as informações nesta seção para obter ajuda.
Antes de começar
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Antes de instalar o SSM Agent em uma instância do Ubuntu Server, observe o seguinte:
• Para obter informações importantes aplicáveis à instalação do SSM Agent em todos os sistemas
operacionais baseados em Linux, consulte Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2
para Linux (p. 79).
Tópicos
• Instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS de 64 bits
(Snap) (p. 111)
• Instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 64 bits (deb) (p. 112)
• Instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 32 bits (p. 114)
• Determinar a versão do SSM Agent correta a ser instalada nas instâncias do Ubuntu Server 16.04 de
64 bits (p. 116)

Instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS de
64 bits (Snap)
Antes de começar
Antes de instalar o SSM Agent em um Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS de 64 bits
(Snap), observe o seguinte:
Instalação da versão 16.04 por instaladores Snaps ou deb
No Ubuntu Server 16.04, o SSM Agent é instalado usando os pacotes de instalação Snaps ou deb,
dependendo da versão da AMI 16.04.
Locais de arquivos do instalador do SSM Agent
No Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS (com Snap), os arquivos do instalador do
SSM Agent, incluindo arquivos binários do agente e arquivos de configuração, são armazenados no
seguinte diretório: /snap/amazon-ssm-agent/current/. Se você fizer alterações em qualquer
arquivo de configuração nesse diretório, copie esses arquivos do diretório /snap para o /etc/
amazon/ssm/. Os arquivos de log e biblioteca não foram alterados (/var/lib/amazon/ssm, /var/
log/amazon/ssm).
Usar o canal candidate do Snap
O canal candidato na loja Snap contém a versão mais recente do SSM Agent (incluindo todas as
correções de bugs mais recentes), não o canal estável. Para saber mais sobre as diferenças entre os
canais candidatos e estáveis, consulte Risk-levels em https://snapcraft.io/docs/channels.
Se você quiser acompanhar as informações de versão do SSM Agent no canal candidato, execute o
comando a seguir nas instâncias de 64 bits do Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS.
sudo snap switch --channel=candidate amazon-ssm-agent

Snaps recomendados nas versões 18.04 e posteriores
No Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04 e 18.04 LTS, recomendamos que você use apenas Snaps. Além
disso, verifique se apenas uma instância do agente está instalada e em execução nas suas instâncias.
Se você quiser usar o SSM Agent sem Snaps, desinstale o SSM Agent. Então instale o SSM Agent
como um pacote debian (p. 112) usando as instruções para instalar o SSM Agent no Ubuntu Server
16.04 e 14.04 de 64 bits (deb). Antes de instalar, certifique-se de não haja nenhum Snap instalado que
se sobreponha à lista de pacotes que você deseja gerenciar como pacotes debian.
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Mensagem de erro do Maximum timeout exceeded
Devido a um problema conhecido com o Snap, você pode ver um erro Maximum timeout
exceeded com os comandos snap. Se este erro for exibido, execute os seguintes comandos, um de
cada vez, para iniciar o agente, pará-lo e verificar seu status:
sudo systemctl start snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent.service
sudo systemctl stop snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent.service
sudo systemctl status snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent.service

Instalar o SSM Agent em instâncias do Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS de
64 bits (com o pacote do Snap)
1.

O SSM Agent é instalado, por padrão, nas AMIs do Ubuntu Server 20.04, 18.04 e 16.04 LTS de 64 bits
com um identificador de 20180627 ou posterior.
Você pode usar o seguinte script se precisar instalar o SSM Agent em um servidor on-premises ou se
precisar reinstalar o agente. Você não precisa especificar um URL para download porque o comando
snap faz download automático do agente da loja de aplicativos Snap em https://snapcraft.io.
sudo snap install amazon-ssm-agent --classic

2.

Execute o comando a seguir para determinar se o SSM Agent está em execução.
sudo snap list amazon-ssm-agent

3.

Execute o comando a seguir para iniciar o serviço se o comando anterior retornar amazon-ssmagent is stopped, inactive ou disabled.
sudo snap start amazon-ssm-agent

4.

Verifique o status do agente.
sudo snap services amazon-ssm-agent

Instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 64 bits (deb)
Important
Antes de instalar o SSM Agent em uma versão de 64 bits do Ubuntu Server, certifique-se de
estar usando as ferramentas de instalação corretas. Começando com imagens de máquina da
Amazon (AMIs) que são identificadas com 20180627, o SSM Agent é pré-instalado na versão
16.04 usando pacotes Snap. Em instâncias criadas de AMIs anteriores, o SSM Agent deve ser
instalado usando pacotes do instalador deb. Para obter mais informações, consulte Determinar
a versão do SSM Agent correta a ser instalada nas instâncias do Ubuntu Server 16.04 de 64
bits (p. 116). Se o SSM Agent estiver instalado na instância juntamente com um Snap e você
instalar ou atualizar o SSM Agent usando um pacote de instalação deb, a instalação ou operações
do SSM Agent poderão falhar.
Na maioria dos casos, as Amazon Machine Images (AMIs) para Ubuntu Server 16.04 fornecidas pela
AWS têm o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para mais informações,
consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
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Se o SSM Agent não estiver pré-instalado em uma nova instância do Ubuntu Server 16.04 anterior à
versão 20180627, se você estiver instalando no Ubuntu Server 14.04 ou se for necessário reinstalar o
agente manualmente, use as informações nesta página para obter ajuda.

Comandos de instalação rápida para SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 64 bits (deb)
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 64 bits (deb) usando comandos
rápidos de copiar e colar
1.

Conecte à sua instância do Ubuntu Server usando o método preferido, como SSH.

2.

Insira o comando a seguir para criar um diretório temporário na instância.
mkdir /tmp/ssm

3.

Altere para o diretório temporário.
cd /tmp/ssm

4.

Execute os seguintes comandos.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o Ubuntu Server 16.04 e
14.04 de 64 bits.
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_amd64/
amazon-ssm-agent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

5.

(Recomendado) Execute um dos comandos a seguir para determinar se o SSM Agent está em
execução.
Ubuntu Server 16.04
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Ubuntu Server 14.04:
sudo status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução.
Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
6.

Execute um dos comandos a seguir para iniciar o serviço se o comando anterior retornar amazonssm-agent is stopped, inactive ou disabled.
Ubuntu Server 16.04:
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
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Ubuntu Server 14.04:
sudo start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação personalizados para o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04
de 64 bits (deb) em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação
rápida para SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 64 bits (deb) (p. 113) descrito
anteriormente neste tópico por um URL regional personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_amd64/amazon-ssmagent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Veja o exemplo a seguir.
wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/debian_amd64/amazonssm-agent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 32 bits
Na maioria dos casos, as Amazon Machine Images (AMIs) para Ubuntu Server 16.04 fornecidas pela
AWS têm o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) pré-instalado por padrão. Para mais informações,
consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Se o SSM Agent não estiver pré-instalado em uma nova instância do Ubuntu Server 16.04, se você
estiver instalando no Ubuntu Server 14.04 ou se for necessário reinstalar o agente manualmente, use as
informações nesta página para obter ajuda.

Comandos de instalação rápida para o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 32 bits
(deb)
Use as etapas a seguir para instalar o SSM Agent manualmente em uma única instância. Este
procedimento usa arquivos de instalação disponíveis globalmente.

Para instalar o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 32 bits (deb) usando comandos
rápidos de copiar e colar
1.

Conecte à sua instância do Ubuntu Server usando o método preferido, como SSH.
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2.

Insira o comando a seguir para criar um diretório temporário na instância.
mkdir /tmp/ssm

3.

Altere para o diretório temporário.
cd /tmp/ssm

4.

Execute os seguintes comandos.

Note
Mesmo que os URLs nos comandos a seguir incluam um diretório ec2-downloadswindows, estes são os arquivos de instalação global corretos para o Ubuntu Server 16.04 e
14.04 de 32 bits.
wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/debian_386/amazonssm-agent.deb

sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

5.

(Recomendado) Execute um dos comandos a seguir para determinar se o SSM Agent está em
execução.
Ubuntu Server 16.04
sudo systemctl status amazon-ssm-agent

Ubuntu Server 14.04
sudo status amazon-ssm-agent

Na maioria dos casos, o comando informa que o agente está em execução.
Em casos raros, o comando informa que o agente está instalado, mas não está em execução,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
6.

Execute um dos comandos a seguir para iniciar o serviço se o comando anterior retornar amazonssm-agent is stopped, inactive ou disabled.
Ubuntu Server 16.04:
sudo systemctl enable amazon-ssm-agent

Ubuntu Server 14.04:
sudo start amazon-ssm-agent

Criar comandos de instalação personalizados para o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04
de 32 bits (deb) em sua região
Para instalar o SSM Agent em várias instâncias usando um script ou modelo, recomendamos usar
arquivos de instalação armazenados no Região da AWS em que você está trabalhando.
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Para os comandos a seguir, fornecemos exemplos que usam um bucket do Amazon S3 acessível ao
público na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).

Tip
Também é possível substituir um URL global no procedimento Comandos de instalação
rápida para o SSM Agent no Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 32 bits (deb) (p. 114) descrito
anteriormente neste tópico por um URL regional personalizado construído por você.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/debian_386/amazon-ssmagent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Veja o exemplo a seguir.
wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/debian_386/amazon-ssmagent.deb
sudo dpkg -i amazon-ssm-agent.deb

Determinar a versão do SSM Agent correta a ser instalada nas instâncias do
Ubuntu Server 16.04 de 64 bits
Important
Antes de instalar o SSM Agent em uma versão de 64 bits do Ubuntu Server, certifique-se de
estar usando as ferramentas de instalação corretas. Começando com imagens de máquina da
Amazon (AMIs) que são identificadas com 20180627, o SSM Agent é pré-instalado na versão
16.04 usando pacotes Snap. Em instâncias criadas de AMIs anteriores, o SSM Agent deve ser
instalado usando pacotes do instalador deb. Para obter mais informações, consulte Determinar
a versão do SSM Agent correta a ser instalada nas instâncias do Ubuntu Server 16.04 de 64
bits (p. 116).
Lembre-se de que, se uma instância tem mais de uma instalação do SSM Agent (por exemplo,
uma instalada usando um Snap, outra usando um instalador deb), as operações do agente não
funcionarão corretamente.
Você pode verificar a data de criação de ID da AMI da fonte para uma instância usando um dos métodos a
seguir. Esses procedimentos aplicam-se somente a AMIs gerenciadas pela AWS.

Verificar a data de criação de um ID de AMI de origem (console)
1.
2.
3.

Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
No painel de navegação à esquerda, escolha Instances (Instâncias).
Selecione uma instância.

4.

Na guia Details (Detalhes), verifique se há um identificador YYYYMMDD no valor existente no campo
AMI name (Nome da AMI). Por exemplo: ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-xenial-16.04amd64-server-20180627.

Verificar a data de criação de um ID de AMI de origem (AWS CLI)
•

Execute o comando a seguir.
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aws ec2 describe-images --image-ids ami-id

ami-id representa o ID de uma AMI fornecido pela AWS, por exemplo, ami-07c8bc5c1ce9598c3.
Se houver êxito, o comando retornará informações da maneira a seguir e você poderá verificar as
informações nos campos CreationDate e Name.
{

"Images": [
{
"Architecture": "x86_64",
"CreationDate": "2020-07-24T20:40:27.000Z",
"ImageId": "ami-07c8bc5c1ce9598c3",
-- truncated -"ImageOwnerAlias": "amazon",
"Name": "amzn2-ami-hvm-2.0.20200722.0-x86_64-gp2",
"RootDeviceName": "/dev/xvda",
"RootDeviceType": "ebs",
"SriovNetSupport": "simple",
"VirtualizationType": "hvm"
}
]
}

Verificar o arquivo de assinatura do SSM Agent
Os pacotes do instalador deb e rpm do AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) para instâncias Linux
são assinados criptograficamente. Use a chave pública para verificar se o arquivo de download do agente
é original e não modificado. Se houver qualquer dano ou alteração nos arquivos, a verificação falhará.
Você pode verificar a assinatura do pacote instalador usando RPM ou GPG. As informações a seguir são
para SSM Agent versões 3.1.1141.0 ou posteriores.

Important
A chave pública mostrada posteriormente neste tópico expira em 2023-09-05 (5 de setembro de
2023). O Systems Manager publicará uma nova chave pública neste tópico antes que a antiga
expire. Recomendamos assinar o feed RSS deste tópico para receber uma notificação quando a
nova chave estiver disponível.
Para encontrar o arquivo de assinatura correto para a arquitetura e o sistema operacional de sua instância,
consulte a tabela a seguir.
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com o AWS
Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
Arquitetura

Sistema operacional

URL do arquivo de
assinatura

x86_64

Amazon Linux, Amazon
Linux 2, CentOS, RHEL,
Oracle Linux, SLES

https://
amazon-ssms3.region.amazonaws.com/
agent.rpm
amazon-ssm-region/
latest/
linux_amd64/
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Arquitetura

Sistema operacional

URL do arquivo de
assinatura

Nome do arquivo de
download do agente

amazon-ssmagent.rpm.sig
https://
s3.amazonaws.com/
ec2-downloadswindows/
SSMAgent/latest/
linux_amd64/
amazon-ssmagent.rpm.sig
x86_64

Debian Server, Ubuntu
Server

https://
amazon-ssms3.region.amazonaws.com/
agent.deb
amazon-ssm-region/
latest/
debian_amd64/
amazon-ssmagent.deb.sig
https://
s3.amazonaws.com/
ec2-downloadswindows/
SSMAgent/latest/
debian_amd64/
amazon-ssmagent.deb.sig

x86

Amazon Linux, Amazon
Linux 2, CentOS, RHEL

https://
amazon-ssms3.region.amazonaws.com/
agent.rpm
amazon-ssm-region/
latest/linux_386/
amazon-ssmagent.rpm.sig
https://
s3.amazonaws.com/
ec2-downloadswindows/SSMAgent/
latest/linux_386/
amazon-ssmagent.rpm.sig
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Arquitetura

Sistema operacional

URL do arquivo de
assinatura

Nome do arquivo de
download do agente

x86

Ubuntu Server

https://
amazon-ssms3.region.amazonaws.com/
agent.deb
amazon-ssm-region/
latest/debian_386/
amazon-ssmagent.deb.sig
https://
s3.amazonaws.com/
ec2-downloadswindows/SSMAgent/
latest/debian_386/
amazon-ssmagent.deb.sig

ARM64

Amazon Linux, Amazon
Linux 2, CentOS, RHEL

https://
amazon-ssms3.region.amazonaws.com/
agent.rpm
amazon-ssm-region/
latest/
linux_arm64/
amazon-ssmagent.rpm.sig
https://
s3.amazonaws.com/
ec2-downloadswindows/
SSMAgent/latest/
linux_arm64/
amazon-ssmagent.rpm.sig

GPG

Para verificar o pacote do agente do SSM Agent em um servidor Linux
1.

Copie a chave pública a seguir e salve-a em um arquivo chamado amazon-ssm-agent.gpg.
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)
mQENBGIxF/8BCADv014neDCfkpdj79/XVeQVy0Wz9LSiB/iksc1jTPaCgD/9ojdQ
10LfEFEyLoeTEhX5WBu0Ry7oKW9AK51kscMjTHwdFnzXsT4tAoSXxh7lbgdfhpVm
bJ0bVArrzKIQ8JOE2lrn6LgVcGTtbPGURNNNRD1nZEgZm6wni+ZoplsXmsj0wD7f
I5zhk/e+OyrsolpNWBJB0vf6JXVV2MauZKGlwRR4pZoSw5yPOa0rZDtOTtPbUX5C
lWGLtdQ3848YvgjMzK9GeEqK9n6yQx5potlvxJ6TCZsZTwXXF5LyPuv2y6U22075
JjMMX7noNnVnipKMj+l7x5fis+X+gafF/PbTABEBAAG0J1NTTSBBZ2VudCA8c3Nt
LWFnZW50LXNpZ25lckBhbWF6b24uY29tPokBPwQTAQIAKQUCYjEX/wIbLwUJAsaY
gAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEN2BphdWuqVJUKoIANHALkLq
xsUco2JwymOorf+1icVtL8MSdi87lIhxfIGWaGN5CkzrkBAJlIyf/C+hVcLzR9rQ
DWIJakLWE3XPb4g8fWyr5VlOoYbcGLCky0fL5O0pWEnF2ecQMMSpwkdv9zx7qUoo
PssEpuwz5kIOYp2ENy21IPkMGpny8MCbzQ+sHysLWiJ/b0aWX9giPuMe5vTO3djM
CPtyA5CeG3BMawPOaDQvjxB+DnWCg1HslgdzpZiSsusuZ8u3xKaehEMiB/Li2BO9
yZMAeG6iok4Dn01ZVVpU9mftZKIm/T5WBX5x+TBhQ1b30MQcN61kFEe0Gll3ReTu
CPEuDwAb4WruFkaJAhwEEAECAAYFAmIxGAAACgkQfdCXo9rX9fy5yQ/+PIBXWQc4
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D/a6/nEaGM/FrLDLgPSieBCbU4TpvB7qPg6gJUX8CA+h8cZ06wDgcdi9sJ3MwTnQ
Ze1OzZ8AJroRP6XhwVeNEbeedBbmr7irSg8lIdyXZed0G0T+7SX/MDEyup16vRxW
k2UyBCXYqnxBHXeTKf9GxH0nODpcGPGByqjfmSB3nj2wZN0g8SWWz6oEWcXv218B
FJyJj7W2bQsbMXoHlILP28Ec5QN1r8cC1b1nQsmx4120XSKFWvi8trG2+dDb58LR
1afsEW8OhJwsJcba1YIMznxMbWpfyZww2S6g7rFahm1wKCxMkHIZ+Fca6axKoK9Y
KJaEPn9rbhh11XsgKBNIIP1h0eGmQTAvM01dWI9895fiaK3pQkCxV7in6dTxi8Jy
7iJBbORStxsospBJzLf+0Ca3yvILxySg1Q2EuOKuN2VW7N/l3IffJ85DVjjQgh6A
T4L6ViK/0L6ww5n8tboKB/Jz9OUDGf2idxhQe8WenIogAU3y4ZGUyzcZHMg9lRke
hdLYGtqRATdWuwFQbwjPeBNovulqKOPXU9BLEezz8gMtd6/aW/UQA33xuZlh959o
DHhGwWDXEJzhrIlFAljkb7rsIhhjrg/R2usSIi78i1jFkGsVqRET2/avn7/kBcgL
yIk43DugjkN04nzHfULMJmEm02uVumgSJzQ=
=rGEs
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2.

Importe a chave pública em seu chaveiro e observe o valor de chave retornado.
gpg --import amazon-ssm-agent.gpg

3.

Verifique a impressão digital. Substitua o valor da chave pelo valor da etapa anterior.
Recomendamos que você use o GPG para verificar a impressão digital mesmo que você use o
RPM para verificar o pacote do instalador.
gpg --fingerprint key-value

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
pub

2048R/56BAA549 2022-03-15 [expires: 2023-09-05]
Key fingerprint = 2BC7 C7C2 67BB D505 EAA4 91E6 DD81 A617 56BA A549
uid
SSM Agent <ssm-agent-signer@amazon.com>

A impressão digital deve corresponder ao mostrado a seguir.
2BC7 C7C2 67BB D505 EAA4 91E6 DD81 A617 56BA A549
Se a impressão digital não coincidir, não instale o agente. Entre em contato com a AWS Support.
4.

Baixe o arquivo de assinatura de acordo com a arquitetura e o sistema operacional da instância,
caso ainda não tenha feito isso.

5.

Verifique a assinatura do pacote do instalador. Substitua o signature-filename e agentedownload-filename pelos valores especificados ao baixar o arquivo de assinatura e o agente.
gpg --verify signature-filename agent-download-filename

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
gpg: Signature made Mon 21 Mar 2022 05:52:47 PM UTC using RSA key ID 693ECA21
gpg: Good signature from "SSM Agent <ssm-agent-signer@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 2BC7 C7C2 67BB D505 EAA4 91E6 DD81 A617 56BA A549

Se a saída inclui a frase BAD signature, verifique se você executou o procedimento
corretamente. Se você continuar recebendo essa resposta, entre em contato com o AWS Support
e não instale o agente. A mensagem de aviso sobre a relação de confiança não significa que a
assinatura não é válida, apenas que você não verificou a chave pública. Uma chave somente
será confiável se você ou alguém em quem você confia a tiver assinado. Se a saída incluir a frase
Can't check signature: No public key, verifique se você baixou SSM Agent versão
3.1.1141.0 ou posterior.
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RPM

Para verificar o pacote do agente do SSM Agent em um servidor Linux
1.

Copie a chave pública a seguir e salve-a em um arquivo chamado amazon-ssm-agent.gpg.
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)
mQENBGIxF/8BCADv014neDCfkpdj79/XVeQVy0Wz9LSiB/iksc1jTPaCgD/9ojdQ
10LfEFEyLoeTEhX5WBu0Ry7oKW9AK51kscMjTHwdFnzXsT4tAoSXxh7lbgdfhpVm
bJ0bVArrzKIQ8JOE2lrn6LgVcGTtbPGURNNNRD1nZEgZm6wni+ZoplsXmsj0wD7f
I5zhk/e+OyrsolpNWBJB0vf6JXVV2MauZKGlwRR4pZoSw5yPOa0rZDtOTtPbUX5C
lWGLtdQ3848YvgjMzK9GeEqK9n6yQx5potlvxJ6TCZsZTwXXF5LyPuv2y6U22075
JjMMX7noNnVnipKMj+l7x5fis+X+gafF/PbTABEBAAG0J1NTTSBBZ2VudCA8c3Nt
LWFnZW50LXNpZ25lckBhbWF6b24uY29tPokBPwQTAQIAKQUCYjEX/wIbLwUJAsaY
gAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEN2BphdWuqVJUKoIANHALkLq
xsUco2JwymOorf+1icVtL8MSdi87lIhxfIGWaGN5CkzrkBAJlIyf/C+hVcLzR9rQ
DWIJakLWE3XPb4g8fWyr5VlOoYbcGLCky0fL5O0pWEnF2ecQMMSpwkdv9zx7qUoo
PssEpuwz5kIOYp2ENy21IPkMGpny8MCbzQ+sHysLWiJ/b0aWX9giPuMe5vTO3djM
CPtyA5CeG3BMawPOaDQvjxB+DnWCg1HslgdzpZiSsusuZ8u3xKaehEMiB/Li2BO9
yZMAeG6iok4Dn01ZVVpU9mftZKIm/T5WBX5x+TBhQ1b30MQcN61kFEe0Gll3ReTu
CPEuDwAb4WruFkaJAhwEEAECAAYFAmIxGAAACgkQfdCXo9rX9fy5yQ/+PIBXWQc4
D/a6/nEaGM/FrLDLgPSieBCbU4TpvB7qPg6gJUX8CA+h8cZ06wDgcdi9sJ3MwTnQ
Ze1OzZ8AJroRP6XhwVeNEbeedBbmr7irSg8lIdyXZed0G0T+7SX/MDEyup16vRxW
k2UyBCXYqnxBHXeTKf9GxH0nODpcGPGByqjfmSB3nj2wZN0g8SWWz6oEWcXv218B
FJyJj7W2bQsbMXoHlILP28Ec5QN1r8cC1b1nQsmx4120XSKFWvi8trG2+dDb58LR
1afsEW8OhJwsJcba1YIMznxMbWpfyZww2S6g7rFahm1wKCxMkHIZ+Fca6axKoK9Y
KJaEPn9rbhh11XsgKBNIIP1h0eGmQTAvM01dWI9895fiaK3pQkCxV7in6dTxi8Jy
7iJBbORStxsospBJzLf+0Ca3yvILxySg1Q2EuOKuN2VW7N/l3IffJ85DVjjQgh6A
T4L6ViK/0L6ww5n8tboKB/Jz9OUDGf2idxhQe8WenIogAU3y4ZGUyzcZHMg9lRke
hdLYGtqRATdWuwFQbwjPeBNovulqKOPXU9BLEezz8gMtd6/aW/UQA33xuZlh959o
DHhGwWDXEJzhrIlFAljkb7rsIhhjrg/R2usSIi78i1jFkGsVqRET2/avn7/kBcgL
yIk43DugjkN04nzHfULMJmEm02uVumgSJzQ=
=rGEs
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2.

Importe a chave pública em seu chaveiro e observe o valor de chave retornado.
rpm --import amazon-ssm-agent.gpg

3.

Verifique a impressão digital. Substitua o valor da chave pelo valor da etapa anterior.
Recomendamos que você use o GPG para verificar a impressão digital mesmo que você use o
RPM para verificar o pacote do instalador.
gpg --fingerprint key-value

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
pub

2048R/56BAA549 2022-03-15 [expires: 2023-09-05]
Key fingerprint = 2BC7 C7C2 67BB D505 EAA4 91E6 DD81 A617 56BA A549
uid
SSM Agent <ssm-agent-signer@amazon.com>

A impressão digital deve corresponder ao mostrado a seguir.
2BC7 C7C2 67BB D505 EAA4 91E6 DD81 A617 56BA A549
Se a impressão digital não coincidir, não instale o agente. Entre em contato com a AWS Support.
4.

Verifique a assinatura do pacote do instalador. Substitua o signature-filename e agentedownload-filename pelos valores especificados ao baixar o arquivo de assinatura e o agente.
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rpm --checksig agent-download-filename

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
amazon-ssm-agent-3.1.1141.0-1.amzn2.x86_64.rpm: rsa sha1 (md5) pgp md5 OK

Se o pgp estiver ausente da saída e você tiver importado a chave pública, então o agente não
será assinado. Se a saída contiver a frase NOT OK (MISSING KEYS: (MD5) key-id),
verifique se você executou o procedimento corretamente e verifique se você baixou SSM Agent
versão 3.1.1141.0 ou posterior. Se você continuar recebendo essa resposta, entre em contato
com o AWS Support e não instale o agente.

Configurar o SSM Agent para usar um proxy (Linux)
É possível configurar o AWS Systems Manager para se comunicar por meio de um proxy HTTP
adicionando as configurações SSM Agent, http_proxy e https_proxy a um arquivo de configuração
no_proxy. Um arquivo de substituição também preserva as configurações de proxy se você instalar
versões mais recentes ou mais antigas do SSM Agent. Esta seção inclui procedimentos para ambientes
upstart e systemd.

Note
Nós gerenciados criados em uma AMI do Amazon Linux e que usam um proxy devem executar
uma versão atual do módulo requests do Python para oferecer suporte operações do Patch
Manager. Para mais informações, consulte Atualizar o módulo de solicitações em Python em
instâncias Amazon Linux que usam um servidor de proxy (p. 124).
Tópicos
• Configurar o SSM Agent para usar um proxy (upstart) (p. 122)
• Configurar o SSM Agent para usar um proxy (systemd) (p. 123)
• Atualizar o módulo de solicitações em Python em instâncias Amazon Linux que usam um servidor de
proxy (p. 124)

Configurar o SSM Agent para usar um proxy (upstart)
Use o procedimento a seguir para criar um arquivo de configuração de substituição para um ambiente
upstart.

Configurar o SSM Agent para usar um proxy (upstart)
1.

Conecte-se à instância gerenciada na qual você instalou o SSM Agent.

2.

Abra um editor simples como o VIM e, caso esteja usando um servidor de proxy HTTP ou um servidor
de proxy HTTPS, especifique uma das opções de configuração a seguir.
Para um servidor proxy HTTP:
env http_proxy=http://hostname:port
env https_proxy=http://hostname:port
env no_proxy=169.254.169.254

Para um servidor proxy HTTP:
env http_proxy=http://hostname:port
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env https_proxy=https://hostname:port
env no_proxy=169.254.169.254

Note
Adicione a configuração no_proxy ao arquivo e especifique o endereço IP listado aqui. Este
é o endpoint de metadados de instância do Systems Manager. Sem esse endereço IP, as
chamadas para o Systems Manager falham.
3.
4.

Salve o arquivo com o nome amazon-ssm-agent.override no seguinte local: /etc/init/
Encerre e reinicie o SSM Agent usando os seguintes comandos:
sudo stop amazon-ssm-agent
sudo start amazon-ssm-agent

Note
Para obter mais informações sobre como trabalhar com arquivos .override em ambientes
Upstart, consulte init: Upstart init daemon job configuration.

Configurar o SSM Agent para usar um proxy (systemd)
Use o procedimento a seguir para configurar o SSM Agent para usar um proxy em um ambiente do
systemd

Note
Algumas das etapas neste procedimento contêm instruções explícitas para instâncias do Ubuntu
Server onde o SSM Agent foi instalado usando o Snap.
1.
2.

Conecte-se à instância na qual você instalou o SSM Agent.
Dependendo do tipo de sistema operacional em sua máquina local, execute um dos comandos a
seguir.
• Em instâncias do Ubuntu Server em que o SSM Agent é instalado usando um snap:
sudo systemctl edit snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssm-agent

Em outros sistemas operacionais
sudo systemctl edit amazon-ssm-agent

3.

Abra um editor simples como o VIM e, caso esteja usando um servidor de proxy HTTP ou um servidor
de proxy HTTPS, especifique uma das opções de configuração a seguir.
Para um servidor proxy HTTP:
[Service]
Environment="http_proxy=http://hostname:port"
Environment="https_proxy=http://hostname:port"
Environment="no_proxy=169.254.169.254"

Para um servidor proxy HTTP:
[Service]
Environment="http_proxy=http://hostname:port"
Environment="https_proxy=https://hostname:port"
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Environment="no_proxy=169.254.169.254"

Note
Adicione a configuração no_proxy ao arquivo e especifique o endereço IP listado aqui. Este
é o endpoint de metadados de instância do Systems Manager. Sem esse endereço IP, as
chamadas para o Systems Manager falham.
4.

Salve as alterações. O sistema cria automaticamente um dos arquivos a seguir, de acordo com o tipo
de sistema operacional.
• Em instâncias do Ubuntu Server em que o SSM Agent é instalado usando um snap:
/etc/systemd/system/snap.amazon-ssm-agent.amazon-ssmagent.service.d/override.conf
• Em instâncias do Amazon Linux 2:
/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service.d/override.conf
• Em outros sistemas operacionais
/etc/systemd/system/amazon-ssm-agent.service.d/amazon-ssm-agent.override

5.

Reiniciar o SSM Agent usando um dos comandos a seguir, de acordo com o tipo de sistema
operacional.
• Em instâncias do Ubuntu Server instaladas usando um snap:
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart snap.amazon-ssm-agent.amazonssm-agent

• Em outros sistemas operacionais
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart amazon-ssm-agent

Note
Para obter mais informações sobre como trabalhar com arquivos .override em ambientes
systemd, consulte Modificar arquivos da unidade existente no Guia do administrador do sistema
Red Hat Enterprise Linux 7.

Atualizar o módulo de solicitações em Python em instâncias
Amazon Linux que usam um servidor de proxy
Para corrigir uma instância que está usando um proxy e que foi criada de uma AMI do AMI, o Patch
Manager requer uma versão recente do módulo em Patch ManagerPythonAWS Systems Manager
requests a ser instalado na instância. Recomendamos que você atualize sempre para a última versão
lançada.
Para garantir que a versão mais recente do módulo requests em Python está instalada, siga estas
etapas:
1.

Faça login na instância do Amazon Linux ou use o documento do AWS Systems Manager (documento
SSM) AWS-RunShellScript no Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, e execute o
comando a seguir na instância.
pip list | grep requests
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• Se o módulo está instalado, a solicitação retorna o número da versão em uma resposta semelhante
à seguinte:
requests (1.2.3)

• Se o módulo ainda não estiver instalado, execute o comando a seguir para instalá-lo:
pip install requests

• Se o pip em si ainda não estiver instalado, execute o comando a seguir para instalá-lo:
sudo yum install -y python-pip

2.

Se o módulo está instalado, mas a versão listada é anterior a 2.18.4 (como 1.2.3 mostrado na
etapa anterior), execute o comando a seguir para atualizar para a versão mais recente do módulo
requests em Python.
pip install requests --upgrade

Desinstalar o SSM Agent de instâncias do Linux
Use os seguintes comandos para desinstalar o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent).
Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Oracle Linux e Red Hat Enterprise Linux
sudo yum erase amazon-ssm-agent --assumeyes

Debian Server
sudo dpkg -r amazon-ssm-agent

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
• Instalações de comando zypper:
sudo zypper remove amazon-ssm-agent

• Instalações de comando rpm:
sudo rpm --erase amazon-ssm-agent

Ubuntu Server
• Instalações de pacote deb:
sudo dpkg -r amazon-ssm-agent

• Instalações de pacote snap:
sudo snap remove amazon-ssm-agent
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Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2
para macOS
O AWS Systems Manager (SSM Agent) processa solicitações do Systems Manager e configura sua
máquina conforme especificado na solicitação. Use os procedimentos a seguir para instalar, configurar ou
desinstalar o SSM Agent para macOS.

Note
O SSM Agent é pré-instalado por padrão no Amazon Machine Images (AMIs) para macOS. Você
não precisa instalar o SSM Agent em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) para o macOS, a menos que o tenha desinstalado.
O código-fonte para o SSM Agent está disponível no GitHub para que você possa adaptar o agente a
fim de atender às suas necessidades. Incentivamos você a enviar solicitações pull sobre alterações que
gostaria que fosse incluídas. Porém, a AWS não oferece suporte à execução de cópias modificadas desse
software.

Note
Para visualizar detalhes sobre as diferentes versões do SSM Agent, consulte as notas de release.
Antes de instalar manualmente o SSM Agent em um sistema operacional macOS, consulte as informações
a seguir.
• O SSM Agent é instalado por padrão nas seguintes instâncias do EC2 e Amazon Machine Images:
• macOS 10.14.x (Mojave)
• macOS 10.15.x (Catalina)
• macOS 11.x (BigSur)
• macOS 12.x (Monterey)
O SSM Agent não precisa ser instalado manualmente nas instâncias do EC2 do macOS, a menos que
ele tenha sido desinstalado.
• O Systems Manager não é compatível com o macOS em ambientes híbridos.
• Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de usar a
versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos do Systems
Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent atualizado em suas
máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141).
Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM Agent) no GitHub para
receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
Tópicos
• Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para macOS (p. 127)
• Configure o SSM Agent para usar um proxy (macOS) (p. 127)
• Desinstalar o SSM Agent de instâncias macOS (p. 128)
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Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do
EC2 para macOS
Conecte-se à instância do macOS e execute as seguintes etapas para instalar o AWS Systems Manager
Agent (SSM Agent): Realize essas etapas em cada instância que executará comandos usando o Systems
Manager.

Para instalar o SSM Agent no macOS
1.

Baixe o arquivo do instalador do agente usando o comando a seguir.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos
valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service
endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
sudo wget https://s3.region.amazonaws.com/amazon-ssm-region/latest/darwin_amd64/amazonssm-agent.pkg

Aqui está um exemplo.
sudo wget https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/latest/darwin_amd64/
amazon-ssm-agent.pkg

2.

Use o seguinte comando para fazer download e executar o instalador do SSM Agent.
x86_64:
sudo installer -pkg amazon-ssm-agent.pkg -target /

3.

Verifique o status do agente.
Para determinar se o SSM Agent está em execução, verifique o log do agente em /var/log/
amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log.

4.

Execute o comando a seguir para iniciar o serviço se o log do agente indicar “amazon-ssm-agent is
stopped”.
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.amazon.aws.ssm.plist && sudo
launchctl start com.amazon.aws.ssm

Important
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações
do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do
SSM Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.

Configure o SSM Agent para usar um proxy (macOS)
Você pode configurar o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) para se comunicar por meio de um
proxy HTTP, adicionando proxy da Web ou um proxy da Web seguro e ignorar configurações de proxy
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para usar a configuração de rede em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) do
macOS. Para obter mais informações, consulte a documentação do macOS.

Desinstalar o SSM Agent de instâncias macOS
O macOS não oferece suporte de forma nativa à desinstalação dos arquivos PKG. Para desinstalar o AWS
Systems Manager Agent (SSM Agent) de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
para o macOS, use o script gerenciado pela AWS a partir do local a seguir.
https://github.com/aws/amazon-ssm-agent/blob/mainline/Tools/src/update/darwin/uninstall.sh

Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2
para Windows Server
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é pré-instalado, por padrão, na seguinte Amazon Machine
Images (AMIs) para Windows Server:
• Windows Server 2008-2012 R2 AMIs publicadas em novembro de 2016 ou mais tarde
• Windows Server 2016, 2019 e 2022

Important
A partir de 14 de janeiro de 2020, o Windows Server 2008 não é mais compatível para obter
recursos ou atualizações de segurança da Microsoft. As Amazon Machine Images (AMIs)
herdadas para Windows Server 2008 e 2008 R2 ainda incluem a versão 2 do SSM Agent préinstalada, mas o Systems Manager não é oficialmente compatível com as versões 2008 e não
atualiza mais o agente para essas versões do Windows Server. Além disso, o SSM Agent versão
3.0 (p. 78) pode não ser compatível com todas as operações no Windows Server 2008 e 2008
R2. A versão final do SSM Agent oficialmente compatível com as versões 2008 do Windows
Server é a 2.3.1644.0.
As AMIs do Windows Server publicadas antes de novembro de 2016 usam o serviço EC2Config para
processar solicitações e configurar instâncias.
A menos que você tenha um motivo específico para usar o serviço EC2Config ou uma versão anterior do
SSM Agent para processar solicitações do Systems Manager, é recomendável baixar e instalar a versão
mais recente do SSM Agent em cada uma de suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) ou híbridas que estejam configuradas para o Systems Manager.

Important
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações
do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do
SSM Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
Para visualizar detalhes sobre as diferentes versões do SSM Agent, consulte as notas de release.
Tópicos
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• Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 129)
• Configurar o SSM Agent para usar um proxy para instâncias do Windows Server (p. 131)

Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do
EC2 para Windows Server
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é pré-instalado, por padrão, na seguinte Amazon Machine
Images (AMIs) para Windows Server:
• Windows Server 2008-2012 R2 AMIs publicadas em novembro de 2016 ou mais tarde
• Windows Server 2016, 2019 e 2022
Se sua instância for uma instância do Windows Server 2008-2012 R2 criada antes de novembro de 2016,
o EC2Config processará solicitações do Systems Manager na sua instância. Recomendamos que você
atualize suas instâncias existentes para usar a versão mais recente de EC2Config. Ao usar o instalador
mais recente do EC2Config, você instala o SSM Agent lado a lado com o serviço EC2Config. Essa
versão lado a lado do SSM Agent é compatível com as instâncias criadas por meio de AMIs anteriores do
Windows Server e permite que você use os recursos do AMIs publicados depois de novembro de 2016.
Para obter informações sobre como instalar a versão mais recente do serviço EC2Config, consulte Instalar
a versão mais recente do EC2Config no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows.

Important
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações
do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do
SSM Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
Se necessário, você pode fazer download e instalar manualmente a versão mais recente do SSM Agent na
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2 para Windows Server usando o procedimento a
seguir.

Important
Este procedimento se aplica à instalação ou reinstalação do SSM Agent em uma instância do EC2
para o Windows Server. Se você precisar instalar o agente em um servidor on-premises ou em
uma máquina virtual (VM) para que ele possa ser usado com o Systems Manager, consulte Install
SSM Agent for a hybrid environment (Windows) (p. 52) (Instalar o SSM Agent para um ambiente
híbrido (Windows).

Para instalar manualmente a versão mais recente do SSM Agent em instâncias do EC2 para o
Windows Server
1.

Faça login na sua instância usando o desktop remoto ou o Windows PowerShell.

2.

Faça download da versão mais recente do SSM Agent para sua instância. Você pode fazer download
usando os comandos do PowerShell ou um link de download direto.

Note
Os URLs nesta etapa permitem que você baixe o SSM Agent de qualquer Região da AWS.
Para fazer download do agente de uma região específica, em vez disso, use um URL
específico da região:
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https://amazon-ssm-region.s3.region.amazonaws.com/latest/
windows_amd64/AmazonSSMAgentSetup.exe
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS
compatível com o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA
(Ohio). Para ver uma lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region
(Região) em Systems Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems
Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
PowerShell
Execute os três comandos do PowerShell a seguir em ordem. Esses comandos permitem que
você faça download do SSM Agent sem ajustar as configurações de Segurança Avançada do
Internet Explorer (IE) e, depois, instale o agente e remova o arquivo de instalação.
64-bit
$progressPreference = 'silentlyContinue'
Invoke-WebRequest `
https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/
windows_amd64/AmazonSSMAgentSetup.exe `
-OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\SSMAgent_latest.exe

32-bit
$progressPreference = 'silentlyContinue'
Invoke-WebRequest `
https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/windows_386/
AmazonSSMAgentSetup.exe `
-OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\SSMAgent_latest.exe

Start-Process `
-FilePath $env:USERPROFILE\Desktop\SSMAgent_latest.exe `
-ArgumentList "/S"

rm -Force $env:USERPROFILE\Desktop\SSMAgent_latest.exe

Download direto
Faça download da versão mais recente do SSM Agent para sua instância usando o link a seguir.
Se preferir, substitua esse URL por um URL específico da Região da AWS.
https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/windows_amd64/
AmazonSSMAgentSetup.exe
Execute o arquivo AmazonSSMAgentSetup.exe obtido por download para instalar o SSM Agent.
3.

Inicie ou reinicie o SSM Agent enviando o seguinte comando no PowerShell:
Restart-Service AmazonSSMAgent

Important
O SSM Agent requer o Windows PowerShell 3.0 ou posterior para executar determinados
documentos do AWS Systems Manager (documentos SSM) em instâncias Windows Server (por
exemplo, o documento AWS-ApplyPatchBaseline herdado). Verifique se as suas instâncias
do Windows Server estão executando o Windows Management Framework 3.0 ou posterior.
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Esse framework inclui o Windows PowerShell. Para obter mais informações, consulte o Windows
Management Framework 3.0.

Configurar o SSM Agent para usar um proxy para
instâncias do Windows Server
As informações neste tópico se aplicam a instâncias do Windows Server criadas a partir de novembro de
2016 que não usam a opção de instalação Nano.
Se sua instância for uma instância Windows Server 2008-2012 R2 criada antes de novembro de 2016, o
EC2Config processará solicitações do AWS Systems Manager na sua instância. Recomendamos que você
atualize suas instâncias existentes para usar a versão mais recente de EC2Config. Usando o instalador
mais recente do EC2Config, você instala o Agente do AWS Systems Manager (SSM Agent) lado a lado
com o serviço EC2Config. Essa versão lado a lado no SSM Agent é compatível com as instâncias criadas
por meio de Amazon Machine Images (AMIs) anteriores do Windows e permite que você use os recursos
do Systems Manager publicados após novembro de 2016. Para obter informações sobre como instalar
a versão mais recente do serviço EC2Config, consulte Instalar a versão mais recente do EC2Config no
Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows. Se não atualizar para a versão mais recente
do EC2Config e usá-lo para processar solicitações do Systems Manager, defina as configurações de
proxy para o EC2Config. Para obter informações sobre como configurar o EC2Config para usar um proxy,
consulte Definir configurações de proxy para o serviço EC2Config no Guia do usuário do Amazon EC2
para instâncias do Windows.

Note
A partir de 14 de janeiro de 2020, o Windows Server 2008 não é mais compatível para obter
recursos ou atualizações de segurança da Microsoft. As Amazon Machine Images (AMIs)
herdadas para Windows Server 2008 e 2008 R2 ainda incluem a versão 2 do SSM Agent préinstalada, mas o Systems Manager não é oficialmente compatível com as versões 2008 e não
atualiza mais o agente para essas versões do Windows Server. Além disso, o SSM Agent versão
3.0 (p. 78) pode não ser compatível com todas as operações no Windows Server 2008 e 2008
R2. A versão final do SSM Agent oficialmente compatível com as versões 2008 do Windows
Server é a 2.3.1644.0.

Para configurar o SSM Agent para usar um proxy
1.

Usando o Desktop Remoto ou o Windows PowerShell, conecte-se à instância que você deseja
configurar para usar um proxy.

2.

Execute o seguinte bloco de comandos no PowerShell. Substitua o nome do host e a porta por
informações sobre o seu proxy:
$serviceKey = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AmazonSSMAgent"
$keyInfo = (Get-Item -Path $serviceKey).GetValue("Environment")
$proxyVariables = @("http_proxy=hostname:port", "https_proxy=hostname:port",
"no_proxy=169.254.169.254")
if ($keyInfo -eq $null) {
New-ItemProperty -Path $serviceKey -Name Environment -Value $proxyVariables PropertyType MultiString -Force
}
else {
Set-ItemProperty -Path $serviceKey -Name Environment -Value $proxyVariables
}
Restart-Service AmazonSSMAgent
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Depois que executar o comando anterior, você poderá examinar os logs do SSM Agent para confirmar se
as configurações de proxy foram aplicadas. As entradas nos logs são semelhantes ao seguinte: Para obter
mais informações sobre logs do SSM Agent, consulte Visualizar logs do SSM Agent (p. 138).
2020-02-24
completed
2020-02-24
completed
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24

15:31:54 INFO
successfully.
15:31:54 INFO
successfully.
15:31:54 INFO
15:31:54 INFO
15:31:54 INFO
15:31:54 INFO
15:31:54 INFO
15:31:54 INFO

Getting IE proxy configuration for current user: The operation
Getting WinHTTP proxy default configuration: The operation
Proxy environment variables:
http_proxy: hostname:port
https_proxy: hostname:port
no_proxy: 169.254.169.254
Starting Agent: amazon-ssm-agent - v2.3.871.0
OS: windows, Arch: amd64

Para redefinir a configuração de proxy do SSM Agent
1.

Usando o Desktop Remoto ou o Windows PowerShell, conecte-se à instância a ser configurada.

2.

Se você se conectou usando o Desktop Remoto, execute o PowerShell como administrador.

3.

Execute o seguinte bloco de comandos no PowerShell.
Remove-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AmazonSSMAgent -Name
Environment
Restart-Service AmazonSSMAgent

Precedência de configuração de proxy do SSM Agent
Ao definir as configurações de proxy para o SSM Agent nas instâncias do Windows Server, é importante
entender que essas configurações são avaliadas e aplicadas à configuração do agente quando o
SSM Agent é iniciado. O modo como você define as configurações de proxy para uma instância do
Windows Server pode determinar se outras configurações podem ter precedência sobre as configurações
desejadas.

Important
O SSM Agent comunica-se usando o protocolo HTTPS. Por esse motivo, você deve configurar o
parâmetro HTTPS proxy usando uma das opções de configurações a seguir.
As configurações de proxy do SSM Agent são avaliadas na ordem a seguir.
1.

Configurações do registro AmazonSSMAgent (HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\AmazonSSMAgent)

2.

Variáveis de ambiente do sistema (http_proxy, https_proxy, no_proxy)

3.

Variáveis de ambiente da conta de usuário LocalSystem (http_proxy, https_proxy, no_proxy)

4.

Configurações do Internet Explorer (HTTP, seguro, exceções)

5.

Configurações de proxy WinHTTP (http=, https=, bypass-list=)

As configurações de proxy do SSM Agent e serviços do Systems
Manager
Se você tiver configurado o SSM Agent para usar um proxy e estiver usando recursos do AWS Systems
Manager, como o Run Command e o Patch Manager, que usam o PowerShell ou o cliente do Windows
Update durante sua execução em instâncias Windows Server, defina também as configurações adicionais
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de proxy. Caso contrário, pode haver falha na operação porque as configurações de proxy usadas pelo
PowerShell e o cliente do Windows Update não são herdadas da configuração de proxy do SSM Agent.
Para o Run Command, defina as configurações de proxy do WinINet nas instâncias do Windows Server.
Os comandos [System.Net.WebRequest] fornecidos são por sessão. Para aplicar essas configurações
a comandos de rede subsequentes que são executados no Run Command, esses comandos devem
preceder outros comandos do PowerShell na mesma entrada do plugin aws:runPowershellScript.
Os comandos do PowerShell a seguir retornam as configurações de proxy atuais do WinINet e aplicam
suas configurações de proxy ao WinINet.
[System.Net.WebRequest]::DefaultWebProxy
$proxyServer = "http://hostname:port"
$proxyBypass = "169.254.169.254"
$WebProxy = New-Object System.Net.WebProxy($proxyServer,$true,$proxyBypass)
[System.Net.WebRequest]::DefaultWebProxy = $WebProxy

Para o Patch Manager, defina as configurações de proxy de todo o sistema para que o cliente do Windows
Update possa verificar e baixar as atualizações. Recomendamos usar o Run Command para executar os
seguintes comandos porque eles são executados na conta SYSTEM e as configurações se aplicam a todo
o sistema. Os comandos do netsh a seguir retornam as configurações de proxy atuais e aplicam suas
configurações de proxy ao sistema local.
netsh winhttp show proxy
netsh winhttp set proxy proxy-server="hostname:port" bypass-list="169.254.169.254"

Para obter mais informações sobre o uso de Run Command, consulte Enviar comandos usando o Run
Command do Systems Manager (p. 1036).

Trabalhar com o SSM Agent em dispositivos de
borda
O Systems Manager permite a instalação e a execução do SSM Agent nos dispositivos principais do
AWS IoT Greengrass, no AWS IoT e em dispositivos de IoT que não sejam da AWS. O processo de
instalação e configuração do SSM Agent para os dispositivos principais do AWS IoT Greengrass é
diferente dos dispositivos AWS IoT e dispositivos IoT que não sejam da AWS. Para mais informações,
consulte Configurar AWS Systems Manager para dispositivos de borda (p. 54).

Note
Para obter informações sobre a desinstalação SSM Agent de um dispositivo de borda, consulte
Desinstalar o AWS Systems ManagerAgente no AWS IoT Greengrass Version 2Guia do
desenvolvedor.

Verificar o status do SSM Agent e iniciar o agente
Este tópico lista os comandos para verificar se o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) está em
execução em cada sistema operacional compatível. Ele também fornece os comandos para iniciar o
agente se ele não estiver em execução.
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Sistema operacional

Comando para verificar o status
do SSM Agent

Comando para iniciar o SSM
Agent

Amazon Linux

sudo status amazon-ssmagent

sudo start amazon-ssmagent

Amazon Linux 2

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent
sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

CentOS 6.x

sudo status amazon-ssmagent

sudo start amazon-ssmagent

CentOS 7.x e CentOS 8.x

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent
sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

Debian Server 8, 9 e 10

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent
sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

macOS

Verifique o arquivo de log do
agente em /var/log/amazon/
ssm/amazon-ssm-agent.log

sudo launchctl load -w /
Library/LaunchDaemons/
com.amazon.aws.ssm.plist
sudo launchctl start
com.amazon.aws.ssm

Oracle Linux

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent
sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
6.x

sudo status amazon-ssmagent

sudo start amazon-ssmagent

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
7.x e 8.x

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent
sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

SUSE Linux Enterprise Server
(SLES)

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent
sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

Ubuntu Server 14.04 (todos) e
16.04 (32 bits)

sudo status amazon-ssmagent
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Sistema operacional

Comando para verificar o status
do SSM Agent

Comando para iniciar o SSM
Agent

Instâncias do Ubuntu Server
16.04 de 64 bits (instalação do
pacote deb)

sudo systemctl status
amazon-ssm-agent

sudo systemctl enable
amazon-ssm-agent

Ubuntu Server 16.04, 18.04 e
20.04 LTS e 20.10 STR de 64
bits (instalação do pacote Snap)

sudo systemctl status
snap.amazon-ssmagent.amazon-ssmagent.service

sudo snap start amazonssm-agent

Windows Server

Executar no PowerShell:

Executar no modo Administrador
do PowerShell:

sudo systemctl start
amazon-ssm-agent

Get-Service
AmazonSSMAgent

Start-Service
AmazonSSMAgent

Mais informações
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 128)
• Verificar o número de versão do SSM Agent (p. 135)

Verificar o número de versão do SSM Agent
Determinadas funcionalidades do AWS Systems Manager têm pré-requisitos que incluem uma versão
mínima do Systems Manager Agent (SSM Agent) instalada nos nós gerenciados. É possível obter a versão
do SSM Agent instalada no momento nos nós gerenciados usando o console do Systems Manager ou
fazendo login neles.
Os procedimentos a seguir descrevem como obter a versão do SSM Agent instalada atualmente em seus
nós gerenciados.

Para verificar o número de versão do SSM Agent instalado em um nó gerenciado
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Na coluna SSM Agent version (Versão do SSM Agent), observe o número da Agent version (Versão
do agente).

Como obter a versão do SSM Agent instalada no momento no sistema operacional
Escolha uma das guias a seguir para obter do sistema operacional a versão do SSM Agent instalada
atualmente.
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Amazon Linux and Amazon Linux 2

Note
Esse comando varia de acordo com o gerenciador de pacotes do sistema operacional.
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o comando a seguir.
yum info amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Installed Packages
Name
: amazon-ssm-agent
Arch
: x86_64
Version
: 3.0.655.0

CentOS
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o seguinte comando para 6 e 7.
yum info amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Installed Packages
Name
: amazon-ssm-agent
Arch
: x86_64
Version
: 3.0.655.0

Debian Server
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o comando a seguir.
apt list amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
apt list amazon-ssm-agent
Listing... Done
amazon-ssm-agent/now 3.0.655.0-1 amd64 [installed,local]
3.0.655.0 is the version of SSM agent

macOS
1.

Faça login em seu nó gerenciado.
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2.

Execute o comando a seguir.
pkgutil --pkg-info com.amazon.aws.ssm

RHEL
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o seguinte comando para RHEL 6 e 7.
yum info amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Installed Packages
Name
: amazon-ssm-agent
Arch
: x86_64
Version
: 3.0.655.0

SLES
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o comando a seguir para SLES 12 e 15.
zypper info amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
Loading repository data...
Reading installed packages...
Information for package amazon-ssm-agent:
----------------------------------------Repository : @System
Name : amazon-ssm-agent
Version : 3.0.655.0-1

Ubuntu Server

Note
Para verificar se a instância do Ubuntu Server 16.04 usa pacotes deb ou Snap, consulte
Instalar o SSM Agent manualmente em instâncias do Ubuntu Server (p. 110).
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o comando a seguir para o Ubuntu Server 16.04 e 14.04 de 64 bits (com pacote
instalador deb).
apt list amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
apt list amazon-ssm-agent
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Listing... Done
amazon-ssm-agent/now 3.0.655.0-1 amd64 [installed,local]
3.0.655.0 is the version of SSM agent

Execute o comando a seguir para o Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS de 64
bits (com pacote instalador do Snap).
sudo snap list amazon-ssm-agent

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
snap list amazon-ssm-agent
Name Version Rev Tracking Publisher Notes
amazon-ssm-agent 3.0.529.0 3552 latest/stable/… aws# classic3.0.529.0 is the version of SSM agent

Windows
1.

Faça login em seu nó gerenciado.

2.

Execute o seguinte comando do PowerShell.
& "C:\Program Files\Amazon\SSM\amazon-ssm-agent.exe" -version

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte:
SSM Agent version: 3.1.804.0

Recomendamos o uso da versão mais recente do SSM Agent para que você possa se beneficiar dos
recursos novos ou atualizados. Para garantir que as instâncias gerenciadas estejam sempre executando a
versão mais atualizada do SSM Agent, você pode automatizar o processo de atualização do SSM Agent.
Para mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141).

Visualizar logs do SSM Agent
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) grava informações sobre execuções, comandos, ações
programadas, erros e status de integridade nos arquivos de log de cada nó gerenciado. Você pode
visualizar arquivos de log conectando-se manualmente a um nó gerenciado ou pode enviar logs
automaticamente para o Amazon CloudWatch Logs. Para obter mais informações sobre o envio de logs ao
CloudWatch Logs, consulte Monitorar o AWS Systems Manager (p. 1511).
Você pode visualizar logs do SSM Agent em nós gerenciados nos locais a seguir.
Linux and macOS
/var/log/amazon/ssm/
Windows
%PROGRAMDATA%\Amazon\SSM\Logs\
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Para nós gerenciados do Linux, os arquivos SSM Agent, stderr e stdout são gravados no seguinte
diretório: /var/lib/amazon/ssm/.
Para nós gerenciados do Windows, os arquivos SSM Agent, stderr e stdout são gravados no seguinte
diretório: %PROGRAMDATA%\Amazon\SSM\InstanceData\.
Para obter informações sobre como habilitar o log de depuração do SSM Agent, consulte Permitir o
registro em log de depuração do SSM Agent (p. 139).
Para obter mais informações sobre a configuração de cihub/seelog, consulte Seelog Wiki no GitHub.
Para obter exemplos de configurações de cihub/seelog, consulte o repositório exemplos de cihub/
seelog no GitHub.

Permitir o registro em log de depuração do SSM Agent
Use o procedimento a seguir para permitir o registro em log da depuração do SSM Agent em seus nós
gerenciados.
Linux and macOS

Para permitir o registro de depuração do SSM Agent em nós gerenciados do Linux e macOS
1.

Use o Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para conectar-se ao nó
gerenciado no qual você deseja permitir o log de depuração ou faça login em seu nó gerenciado.
Para mais informações, consulte Trabalho com Session Manager (p. 1002).

2.

Localize o arquivo seelog.xml.template.
Linux
Na maioria dos tipos de nós gerenciados do Linux, o arquivo está localizado no diretório /etc/
amazon/ssm/seelog.xml.template.
No Ubuntu Server 20.10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS, o arquivo está localizado no diretório
/snap/amazon-ssm-agent/current/seelog.xml.template. Copie esse arquivo do
diretório /snap/amazon-ssm-agent/current/ no diretório /etc/amazon/ssm/ antes de
fazer quaisquer alterações.
macOS:
Nos tipos de instância do macOS, o arquivo está localizado no diretório /opt/aws/ssm/
seelog.xml.template.

3.

Altere o nome do arquivo de seelog.xml.template para seelog.xml.

Note
No Ubuntu Server 20.10 STR & 20.04, 18.04 e 16.04 LTS, o arquivo seelog.xml deve
ser criado no diretório /etc/amazon/ssm/. Você pode criar esse diretório e arquivo
executando os comandos a seguir.
sudo mkdir -p /etc/amazon/ssm

sudo cp -p /snap/amazon-ssm-agent/current/seelog.xml.template /etc/amazon/
ssm/seelog.xml

4.

Edite o arquivo seelog.xml para alterar o comportamento de registro em log padrão. Altere o
valor do minlevel de info para depurar, conforme mostrado no exemplo a seguir.
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<seelog type="adaptive" mininterval="2000000" maxinterval="100000000"
critmsgcount="500" minlevel="debug">
5.

(Opcional) Reinicie o SSM Agent usando o comando a seguir.
Linux
sudo service amazon-ssm-agent restart

macOS:
sudo /opt/aws/ssm/bin/amazon-ssm-agent restart

Windows

Para permitir o registro de depuração do SSM Agent em nós gerenciados do Windows Server
1.
2.

Use o Session Manager para conectar-se ao nó gerenciado no qual você deseja permitir o log
de depuração ou faça login nos nós gerenciados. Para mais informações, consulte Trabalho com
Session Manager (p. 1002).
Faça uma cópia do arquivo seelog.xml.template. Altere o nome da cópia para seelog.xml. O
arquivo está localizado no diretório a seguir.
%PROGRAMFILES%\Amazon\SSM\seelog.xml.template

3.

4.

Edite o arquivo seelog.xml para alterar o comportamento de registro em log padrão. Altere o
valor do minlevel de info para depurar, conforme mostrado no exemplo a seguir.
<seelog type="adaptive" mininterval="2000000" maxinterval="100000000"
critmsgcount="500" minlevel="debug">
Localize a seguinte entrada:
filename="{{LOCALAPPDATA}}\Amazon\SSM\Logs\amazon-ssm-agent.log"
Altere essa entrada para usar o seguinte caminho:

5.

filename="C:\ProgramData\Amazon\SSM\Logs\amazon-ssm-agent.log"
Localize a seguinte entrada:
filename="{{LOCALAPPDATA}}\Amazon\SSM\Logs\errors.log"
Altere essa entrada para usar o seguinte caminho:
filename="C:\ProgramData\Amazon\SSM\Logs\errors.log"

6.

Reinicie o SSM Agent usando o comando do PowerShell a seguir no modo Administrador.
Restart-Service AmazonSSMAgent

Restringir o acesso aos comandos em nível raiz por
meio do SSM Agent
O AWS Systems Manager Agente (SSM Agent) é executado em instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) usando permissões raiz (Linux) ou permissões do SISTEMA (Windows Server).
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Como há o nível mais alto de permissões de acesso ao sistema, qualquer entidade confiável que tenha
recebido permissão para enviar comandos ao SSM Agent terá permissões raiz ou SYSTEM. (Na AWS,
uma entidade confiável que pode executar ações e acessar recursos na AWS é chamada de principal.
Uma entidade principal pode ser um usuário raiz de uma Conta da AWS, um usuário do AWS Identity and
Access Management (IAM) ou uma função).
Esse nível de acesso é necessário para uma entidade principal enviar comandos autorizados do Systems
Manager ao SSM Agent, mas também possibilita que uma entidade principal execute código malintencionado explorando vulnerabilidades potenciais no SSM Agent.
Especificamente, as permissões para executar os comandos SendCommand e StartSession devem ser
cuidadosamente restritas. Um bom primeiro passo é conceder permissões para cada comando apenas a
entidades principais selecionadas em sua organização. No entanto, recomendamos reforçar ainda mais
seu procedimento de segurança restringindo em quais nós gerenciados uma entidade principal pode
executar esses comandos. Isso pode ser feito na política de usuário do IAM atribuída à entidade principal.
Na política do IAM, você pode incluir uma condição que limita o usuário a executar comandos apenas em
nós gerenciados marcados com tags específicas ou combinações de tags.
Por exemplo, digamos que você tenha duas frotas de instâncias do EC2, uma para teste e outra para
produção. Na política do IAM aplicada a engenheiros júniores, você especifica que eles podem executar
comandos apenas em instâncias marcadas com ssm:resourceTag/testServer. Mas, para um
grupo menor de engenheiros líderes, que devem ter acesso a todas as instâncias, você concede
acesso às instâncias marcadas com ssm:resourceTag/testServer e ssm:resourceTag/
productionServer.
Usando essa abordagem, se os engenheiros júniores tentarem executar um comando em uma instância de
produção, eles terão o acesso negado, porque a política do IAM atribuída não fornece acesso explícito a
instâncias marcadas com ssm:resourceTag/productionServer.
Para obter mais informações e exemplos, veja estes tópicos:
• Restringir o acesso ao Run Command com base em etiquetas (p. 1033)
• Restringir o acesso à sessão com base em tags de instância (p. 973)

Automatizar atualizações do SSM Agent
A AWS lança uma nova versão do agente do AWS Systems Manager (SSM Agent) quando adicionamos
ou atualizamos recursos do Systems Manager. Se os nós gerenciados usarem uma versão mais antiga do
agente, você não poderá usar os novos recursos nem se beneficiar dos recursos atualizados. Por esses
motivos, recomendamos que você automatize o processo de atualização do SSM Agent em seus nós
gerenciados, usando qualquer um dos seguintes métodos.
Método

Detalhes

Atualização automatizada com um clique em todas
os nós gerenciados (recomendado)

Você pode configurar todos os nós gerenciados
em sua Conta da AWS para verificar e baixar
automaticamente novas versões do SSM Agent.
Para fazer isso, escolha Agent auto update
(Atualização automática do agente) na página
Managed instances (Instâncias gerenciadas) no
console do Systems Manager, conforme descrito
posteriormente neste tópico.

Note
Atualizações automatizadas com um
clique não são compatíveis com instâncias
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Método

Detalhes
do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) do macOS.

Atualização global ou seletiva

Você pode usar o State Manager, um recurso
do AWS Systems Manager, para criar uma
associação que baixe e instale automaticamente
o SSM Agent em seus nós gerenciados. Se
quiser limitar a interrupção às cargas de trabalho,
crie uma janela de manutenção do Systems
Manager para executar a instalação durante
períodos designados. Ambos os métodos
permitem que você crie uma configuração de
atualização global para todos os nós gerenciados
ou escolha seletivamente quais instâncias serão
atualizadas. Para obter informações sobre como
criar uma associação do State Manager, consulte
Demonstração: atualizar automaticamente o SSM
Agent (CLI) (p. 1136). Para obter informações
sobre como usar uma janela de manutenção,
consulte Demonstração: Criar uma janela de
manutenção para atualizar o SSM Agent (AWS
CLI) (p. 799) e Demonstração: Criar uma janela
de manutenção para atualizar o SSM Agent
(console) (p. 804).

Atualização global ou seletiva para novos
ambientes

Se você estiver começando a usar o Systems
Manager, recomendamos usar a opção Update
Systems Manager (SSM) Agent every two weeks
(Atualizar o agente do Systems Manager (SSM) a
cada duas semanas) no Quick Setup, um recurso
do AWS Systems Manager. O Quick Setup permite
que você crie uma configuração de atualização
global para todas os nós gerenciados ou escolha
seletivamente quais nós gerenciados serão
atualizados. Para mais informações, consulte AWS
Systems Manager Quick Setup (p. 151).

Se você preferir atualizar o SSM Agent em seus nós gerenciados manualmente, poderá assinar as
notificações que a AWS publica quando uma nova versão do agente é lançada. Para obter mais
informações, consulte Assinar as notificações do SSM Agent (p. 143). Depois de assinar notificações,
você pode usar o Run Command para atualizar manualmente uma ou mais nós gerenciados com a versão
mais recente. Para mais informações, consulte Atualizar o SSM Agent usando Run Command (p. 1038).

Atualizar automaticamente o SSM Agent
Você pode configurar o Systems Manager para atualizar automaticamente o SSM Agent em todos os nós
gerenciados com base em Linux e Windows em sua Conta da AWS. (Atualizações automatizadas com um
clique não são compatíveis com as instâncias do EC2 do macOS). Se você ativar essa opção, o Systems
Manager verificará automaticamente a cada duas semanas se há uma nova versão do agente. Se houver
uma nova versão, o Systems Manager atualizará automaticamente o agente para a última versão lançada
usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent. Recomendamos escolher essa opção para garantir
que os nós gerenciados estejam sempre executando a versão mais atualizada do SSM Agent.
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Note
Se você usar um comando yum para atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado após o agente
ter sido instalado ou atualizado usando o documento SSM AWS-UpdateSSMAgent, você poderá
ver a seguinte mensagem: “Warning: RPMDB altered outside of yum." (Aviso: RPMDB alterado
fora do yum). Essa mensagem é esperada e pode ser ignorada com segurança.

Como atualizar automaticamente o SSM Agent
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione a guia Settings (Configurações) e, em seguida, escolha Auto update SSM Agent
(Atualização automática do SSM Agent) em Agent auto update (Atualização automática do agente).

Para alterar a versão do SSM Agent para a qual a frota é atualizada, escolha Edit (Editar) em Agent auto
update (Atualização automática do agente) na guia Settings (Configurações). Em seguida, insira o número
da versão do SSM Agent para a qual você deseja atualizar na opção Version (Versão) em Parameters
(Parâmetros). Se não for especificado, o agente será atualizado para a versão mais recente.
Para interromper a implantação automática de versões atualizadas do SSM Agent em todos os nós
gerenciados da conta, escolha Delete (Excluir) em Agent auto update (Atualização automática do
agente) na guia Settings (Configurações). Essa ação exclui a associação do State Manager que atualiza
automaticamente o SSM Agent em seus nós gerenciados.

Assinar as notificações do SSM Agent
O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notifica você quando novas versões do Agente do
AWS Systems Manager (SSM Agent) forem lançadas. Use o procedimento a seguir para se inscrever
nessas notificações.

Tip
Você também pode se inscrevem em notificações observando a página Notas de release do SSM
Agent no GitHub.

Para assinar as notificações do SSM Agent
1.

Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

No seletor de regiões na barra de navegação, selecione Leste dos EUA (Norte da Virgínia), caso a
região ainda não esteja selecionada. Selecione essa Região da AWS, pois as notificações do Amazon
SNS para o SSM Agent em que você está se inscrevendo são geradas somente nessa região.

3.

No painel de navegação, escolha Subscriptions.

4.

Selecione Create subscription.

5.

Em Create subscription (Criar inscrição), faça o seguinte:
a.

Para Topic ARN (ARN do tópico), use o seguinte nome do recurso da Amazon (ARN):
arn:aws:sns:us-east-1:720620558202:SSM-Agent-Update

b.

Para Protocol (Protocolo), escolha Email ou SMS.
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6.

c.

Para Endpoint, dependendo se você escolheu Email ou SMS na etapa anterior, insira um
endereço de e-mail ou um código de área e número para receber notificações.

d.

Selecione Create subscription.

Se selecionar Email, você receberá um e-mail solicitando que você confirme sua inscrição. Abra o email e siga as instruções para concluir a sua assinatura.

Sempre que uma nova versão do SSM Agent for lançada, enviaremos notificações aos inscritos. Se não
deseja mais receber essas notificações, use o procedimento a seguir para cancelar a assinatura.

Para cancelar a assinatura de notificações do SSM Agent
1.

Abra o console do Amazon SNS.

2.

No painel de navegação, escolha Subscriptions.

3.

Selecione a assinatura e, em seguida, Delete (Excluir). Quando a confirmação for solicitada, escolha
Delete (Excluir).

Comunicações do SSM Agent com os buckets do
S3 gerenciados pela AWS
Durante a execução de várias operações do Systems Manager, o AWS Systems Manager Agent (SSM
Agent) acessa uma série de buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Esses buckets do
S3 são acessíveis publicamente e, por padrão, SSM Agent se conecta a eles usando chamadas HTTP.
No entanto, se você estiver usando um endpoint de nuvem privada virtual (VPC) nas operações do
Systems Manager, deverá fornecer permissão explícita em um perfil de instância do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) para o Systems Manager ou em uma função de serviço para instâncias em
um ambiente híbrido. Caso contrário, seus recursos não poderão acessar esses buckets públicos.
Para conceder acesso dos nós gerenciados a esses buckets quando você estiver usando um endpoint da
VPC, crie uma política de permissões personalizadas do Amazon S3 e anexa-a ao perfil (para instâncias
do EC2) ou à função de serviço (para dispositivos principais do AWS IoT Greengrass e para servidores onpremises, dispositivos de borda e máquinas virtuais em um ambiente híbrido).

Note
Essas permissões fornecem acesso somente aos buckets gerenciados da AWS exigidos pelo
SSM Agent. Elas não fornecem as permissões que são necessárias para outras operações do
Amazon S3. Elas também não fornecem permissão para seus próprios buckets do S3.
Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:
• Crie um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22)
• Crie uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36)
Índice
• Permissões obrigatórias do bucket (p. 144)
• Exemplo (p. 148)

Permissões obrigatórias do bucket
A tabela a seguir descreve cada um dos S3 que o SSM Agent pode precisar acessar as operações do
Systems Manager.
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Note
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível
com o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver
uma lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems
Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do
Amazon Web Services.
Permissões do Amazon S3 exigidas pelo SSM Agent
ARN do bucket do S3

Descrição

arn:aws:s3:::aws-windowsdownloads-region/*

Necessário para alguns documentos do SSM
que oferecem suporte aos sistemas operacionais
Windows.

arn:aws:s3:::amazon-ssm-region/*

Obrigatório para atualizar instalações do SSM
Agent. Esses buckets contêm os pacotes de
instalação do SSM Agent e os manifestos de
instalação referenciados pelo documento e
plugin do AWS-UpdateSSMAgent. Se essas
permissões não forem fornecidas, o SSM Agent
fará uma chamada HTTP para fazer download da
atualização.

arn:aws:s3:::amazon-ssmpackages-region/*

Necessário para usar versões do SSM Agent
anteriores à 2.2.45.0 para executar o documento
AWS-ConfigureAWSPackage.

arn:aws:s3:::region-birdwatcher-prod/*

Fornece acesso ao serviço de distribuição usado
pela versão 2.2.45.0 e posterior do SSM Agent.
Esse serviço é usado para executar o documento
AWS-ConfigureAWSPackage.
Esta permissão é necessária para todas as
Regiões da AWS, exceto sa regiões da África
(Cidade do Cabo) (af-south-1) e da Europa (Milão)
(eu-south-1).
Fornece acesso ao serviço de distribuição usado
pela versão 2.2.45.0 e posterior do SSM Agent.
Esse serviço é usado para executar o documento
AWS-ConfigureAWSPackage.

arn:aws:s3:::aws-ssm-distributorfile-region/*

Esta permissão é necessária somente para as
regiões da África (Cidade do Cabo) (af-south-1) e
da Europa (Milão) (eu-south-1).
arn:aws:s3:::aws-ssm-documentattachments-region/*

Fornece acesso ao bucket do S3 que contém
os pacotes do Distributor, um recurso do AWS
Systems Manager, que são propriedade da AWS.

arn:aws:s3:::patch-baselinesnapshot-region/*

Fornece acesso ao bucket do S3 que contém
snapshots de linha de base de patches. Isso
será necessário se você usar qualquer um dos
seguintes documentos do SSM:
• AWS-RunPatchBaseline
• AWS-RunPatchBaselineAssociation
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ARN do bucket do S3

Descrição
• AWS-RunPatchBaselineWithHooks
• AWS-ApplyPatchBaseline um documentos
do SSM legado)

Note
Somente na região Oriente Médio
(Bahrein) (me-south-1), esse bucket do
S3 usa uma convenção de nomenclatura
diferente. Somente para esta Região da
AWS, use o seguinte bucket:
• patch-baseline-snapshot-mesouth-1-uduvl7q8
Somente na região África (Cidade do
Cabo) (af-south-1), esse bucket do S3
usa uma convenção de nomenclatura
diferente. Somente para esta Região da
AWS, use o seguinte bucket:
• patch-baseline-snapshot-afsouth-1-tbxdb5b9
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ARN do bucket do S3

Descrição

Para nós gerenciados do Linux e do Windows
Server: arn:aws:s3:::aws-ssm-region/*

Fornece acesso ao bucket do S3 que contém
os módulos necessários para usar com alguns
documentos do Systems Manager (documentos
SSM). Por exemplo:

Em instâncias do Amazon EC2 para macOS:
arn:aws:s3:::aws-patchmanagermacos-region/*

• arn:aws:s3:::aws-ssm-us-east-2/*
• aws-patchmanager-macos-us-east-2/*
Exceções
Os nomes de um bucket do S3 em algumas
Regiões da AWS usam uma convenção de
nomenclatura estendida, conforme mostrado por
seus ARNs. Para essas regiões, use os seguintes
ARNs como alternativa:
• Região do Oriente Médio (Bahrein) (mesouth-1): aws-patch-manager-me-south-1a53fc9dce
• Região da África (Cidade do Cabo) (af-south-1):
aws-patch-manager-af-south-1bdd5f65a9
• Região da Europa (Milão) (eu-south-1): awspatch-manager-eu-south-1-c52f3f594
• Região da Ásia-Pacífico (Osaka) (apnortheast-3): aws-patch-manager-apnortheast-3-67373598a
Documentos do SSM
Veja a seguir alguns documentos SSM comumente
usados armazenados nesses buckets.
Em arn:aws:s3:::aws-ssm-region/:
• AWS-RunPatchBaseline
• AWS-RunPatchBaselineAssociation
• AWS-RunPatchBaselineWithHooks
• AWS-InstanceRebootWithHooks
• AWS-ConfigureWindowsUpdate
• AWS-FindWindowsUpdates
• AWS-PatchAsgInstance
• AWS-PatchInstanceWithRollback
• AWS-UpdateSSMAgent
• AWS-UpdateEC2Config
Em arn:aws:s3:::aws-patchmanagermacos-region/:
• AWS-RunPatchBaseline
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ARN do bucket do S3

Descrição
• AWS-RunPatchBaselineAssociation
• AWS-RunPatchBaselineWithHooks
• AWS-InstanceRebootWithHooks
• AWS-PatchAsgInstance
• AWS-PatchInstanceWithRollback

Exemplo
O exemplo a seguir ilustra como fornecer acesso aos buckets do S3 necessários para as operações
do Systems Manager na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2). Na maioria dos casos, você precisa
fornecer essas permissões explicitamente em um perfil de instância ou função de serviço somente ao usar
um endpoint da VPC.

Important
Recomendamos que você evite usar caracteres curinga (*) no lugar das regiões específicas
nessa política. Por exemplo, use arn:aws:s3:::aws-ssm-us-east-2/* e não use
arn:aws:s3:::aws-ssm-*/*. O uso de curingas pode fornecer acesso a buckets do S3 aos
quais você não pretende conceder acesso. Se você quiser usar o perfil de instância para mais de
uma região, recomendamos repetir o primeiro bloco Statement para cada região.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::us-east-2-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::aws-ssm-document-attachments-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-ssm-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-patchmanager-macos-us-east-2/*"
]
}
]

Resolução de problemas SSM Agent
Se você tiver problemas ao executar operações em seus nós gerenciados, poderá haver um problema com
o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent). Use as seguintes informações para ajudá-lo a visualizar os
arquivos de log do SSM Agent e solucionar o problema com o agente.
Tópicos
• O SSM Agent está desatualizado (p. 149)
• Exibir arquivos de log do SSM Agent (p. 149)
• Arquivos de log do agente não alternam (Windows) (p. 149)
• Unable to connect to endpoint (p. 150)
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O SSM Agent está desatualizado
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao Systems
Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de usar a versão mais
recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos do Systems Manager. Por
isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent atualizado em suas máquinas.
Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na
página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM Agent) no GitHub para receber notificações
sobre atualizações do SSM Agent.

Exibir arquivos de log do SSM Agent
SSM Agent registra informações nos arquivos a seguir. As informações nesses arquivos podem ajudar
a solucionar problemas. Para obter mais informações sobre os arquivos de log do SSM Agent, incluindo
como ativar o log de depuração, consulte Visualizar logs do SSM Agent (p. 138).

Note
Se você optar por visualizar esses logs usando o Explorador de arquivos do Windows, certifiquese de habilitar a visualização de arquivos ocultos e arquivos do sistema nas Opções de pasta.

No Windows
• %PROGRAMDATA%\Amazon\SSM\Logs\amazon-ssm-agent.log
• %PROGRAMDATA%\Amazon\SSM\Logs\errors.log

No Linux e no macOS
• /var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log
• /var/log/amazon/ssm/errors.log
Para nós gerenciados do Linux, você pode encontrar mais informações no arquivo messages gravado no
seguinte diretório: /var/log.

Arquivos de log do agente não alternam (Windows)
Se você especificar a rotação do arquivo de log baseado em data no arquivo seelog.xml (em
nós gerenciados do Windows Server) e os logs não forem alternados, especifique o parâmetro
fullname=true. Veja a seguir um exemplo de um arquivo de configuração seelog.xml com o parâmetro
fullname=true especificado.

<seelog type="adaptive" mininterval="2000000" maxinterval="100000000" critmsgcount="500"
minlevel="debug">
<exceptions>
<exception filepattern="test*" minlevel="error" />
</exceptions>
<outputs formatid="fmtinfo">
<console formatid="fmtinfo" />
<rollingfile type="date" datepattern="200601021504" maxrolls="4" filename="C:
\ProgramData\Amazon\SSM\Logs\amazon-ssm-agent.log" fullname=true />
<filter levels="error,critical" formatid="fmterror">
<rollingfile type="date" datepattern="200601021504" maxrolls="4" filename="C:
\ProgramData\Amazon\SSM\Logs\errors.log" fullname=true />
</filter>
</outputs>
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>
>

<formats>
<format id="fmterror" format="%Date %Time %LEVEL [%FuncShort @ %File.%Line] %Msg%n" /
<format id="fmtdebug" format="%Date %Time %LEVEL [%FuncShort @ %File.%Line] %Msg%n" /

<format id="fmtinfo" format="%Date %Time %LEVEL %Msg%n" />
</formats>
</seelog>

Unable to connect to endpoint
O SSM Agent deve ser capaz de se conectar aos seguintes endpoints:
• ssm.region.amazonaws.com
• ssmmessages.region.amazonaws.com
• ec2messages.region.amazonaws.com

Note
A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível
com o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver
uma lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems
Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do
Amazon Web Services.
O SSM Agent não funcionará se ele não puder se comunicar com os endpoints anteriores, mesmo se você
usar as Amazon Machine Images (AMIs) fornecidas pela AWS, como Amazon Linux ou Amazon Linux 2.
Sua configuração de rede deve ter acesso aberto à Internet ou você deve ter endpoints personalizados de
nuvem virtual privada (VPC) configurados. Se você não planeja criar um endpoint da VPC personalizado,
verifique seus gateways de Internet ou gateways NAT. Para obter mais informações sobre endpoints da
VPC gerenciados por Redshift, consulte Etapa 6: Criar endpoints de VPC. (p. 30).
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AWS Systems Manager Quick Setup
Usar oQuick Setup, uma capacidade doAWS Systems Manager, para configurar rapidamente os
serviços e recursos frequentemente usados da Amazon Web Services com as melhores práticas
recomendadas.Quick Setupsimplifica a configuração de serviços, incluindo o Systems Manager,
automatizando tarefas comuns ou recomendadas. Essas tarefas incluem, por exemplo, a criação
deAWS Identity and Access Managementfunções de perfil de instância (IAM) e configuração de práticas
recomendadas operacionais, como verificações periódicas de patches e coleta de inventário. Não há
custo para usar o Quick Setup. No entanto, é possível haver cobrança de custos com base no tipo de
serviço que você configurou e nos limites de uso, sem taxas pelos serviços usados para configurar seu
serviço. Para começar a usar o Quick Setup, abra o Systems Manager console (Console do gerenciador de
sistemas). No painel de navegação, escolha Quick Setup.

Note
Se você tiver sido direcionado para Quick Setup a fim de obter ajuda na configuração de suas
instâncias para gerenciamento pelo Systems Manager, conclua o procedimento em Quick Setup
Gerenciamento de host (p. 157).

Quais são os benefícios do Quick Setup?
Os benefícios do Quick Setup incluem o seguinte:
• Simplifique a configuração do serviço e
O Quick Setup orienta você na configuração das práticas recomendadas operacionais e implanta
automaticamente essas configurações. OQuick Setupexibe uma exibição em tempo real do status de
implantação da configuração.
• Implante configurações automaticamente em várias contas
Você pode usar oQuick SetupEm um indivíduoConta da AWSou através de váriosContas da
AWSeRegiões da AWSIntegração do com oAWS Organizations. O uso doQuick Setupem várias contas
ajuda a garantir que sua organização mantenha configurações consistentes.
• Elimine o desvio da configuração
O desvio de configuração ocorre sempre que um usuário faz qualquer alteração em um serviço ou
recurso que entra em conflito com as seleções feitas por meio do Quick Setup. O Quick Setup verifica
periodicamente se há desvio de configuração e tenta corrigi-lo.

Quem deve usar o Quick Setup?
O Quick Setup será mais benéfico para os clientes que já tiverem alguma experiência com os serviços
e recursos que estiverem configurando, e quiserem simplificar o processo de configuração. Se você não
estiver familiarizado com o AWS service (Serviço da AWS) que está configurando com a Quick Setup,
recomendamos que você saiba mais sobre o serviço. Revise o conteúdo no Guia do Usuário relevante
antes de criar uma configuração com oQuick Setup.

Conceitos básicos do Quick Setup
Para começar a usar oQuick Setup, um recurso doAWS Systems Manager, você deve escolher um
larRegião da AWSe, em seguida, a bordo comQuick Setup. A região inicial é ondeQuick Setupcria
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oAWSque são usados para implantar suas configurações. A Region (Região) não pode ser alterada após
selecionar a.

Funções e permissões do IAM
Durante a integração, o Quick Setup cria as seguintes regras do AWS Identity and Access Management
(IAM) em seu nome:
• AWS-QuickSetup-StackSet-Local-ExecutionRole: concede permissões ao AWS
CloudFormation para usar qualquer modelo.
• AWS-QuickSetup-StackSet-Local-AdministrationRole: concede permissões para o AWS
CloudFormation assumir a AWS-QuickSetup-StackSet-Local-ExecutionRole.
Se você estiver integrando uma conta de gerenciamento,Quick Setuptambém cria as seguintes funções em
seu nome:
• AWS-QuickSetup-SSM-RoleForEnablingExplorer: concede permissões para a execução do
AWS-EnableExplorer runbook de automação. O runbook AWS-EnableExplorer configura o
Explorer, um recurso do Systems Manager, para exibir informações de várias Contas da AWS e Regiões
da AWS.
• AWSServiceRoleForAmazonSSM: uma função vinculada ao serviço que concede acesso do ao
recursos da AWS gerenciados e usados pelo Systems Manager.
• AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery: uma função vinculada ao serviço que
concede permissões ao Systems Manager para chamar Serviços da AWS, a fim de descobrir
informações da Conta da AWS ao sincronizar os dados. Para mais informações, consulte Sobre a
função do AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery (p. 171).
Ao integrar uma conta de gerenciamento,Quick SetupO habilita o acesso confiável entreAWS
Organizationse o CloudFormation para implantarQuick Setupem toda a sua organização. Para habilitar o
acesso confiável, sua conta de gerenciamento deve ter permissões de administrador. Após a integração,
você não precisa mais de permissões de administrador. Para obter mais informações, consulte Habilitar o
acesso confiável com o Organizations.

Note
O Quick Setup usa conjuntos de pilha do AWS CloudFormation para implantar alterações. Os
conjuntos de pilhas não são implantados na conta de gerenciamento da sua organização. Para
obter mais informações, consulte Considerations when creating a stack set with service-managed
permissions.
Você pode usar todos os recursos do Quick Setup se o usuário, o grupo ou a função do IAM tiver acesso
às operações da API listadas na tabela a seguir. Há duas guias de operações de API: a primeira tem as
permissões exigidas por todas as contas e a segunda contém as permissões adicionais necessárias para o
gerenciamento da conta da sua organização.
Non-management account
"iam:CreateRole",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PutPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"iam:PassRole"
"ssm:ListAssociations",
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"ssm:ListDocuments",
"ssm:GetDocument",
"ssm:DescribeAssociation",
"ssm:DescribeAutomationExecutions",
"cloudformation:DescribeStackSet",
"cloudformation:DescribeStackInstance",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:ListStackSetOperations",
"cloudformation:ListStackSets",
"cloudformation:ListStacks",
"cloudformation:ListStackInstances",
"cloudformation:ListStackSetOperationResults",
"cloudformation:TagResource",
"cloudformation:DeleteStackSet",
"cloudformation:UpdateStackSet",
"cloudformation:CreateStackSet",
"cloudformation:DeleteStackInstances",
"cloudformation:CreateStackInstances"

Management account
"ssm:createResourceDataSync",
"ssm:listResourceDataSync",
"ssm:getOpsSummary",
"ssm:createAssociation",
"ssm:createDocument",
"ssm:startAssociationsOnce",
"ssm:startAutomationExecution",
"ssm:updateAssociation",
"ssm:listAssociations",
"ssm:listDocuments",
"ssm:getDocument",
"ssm:describeAssociation",
"ssm:describeAutomationExecutions",
"organizations:ListRoots",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"cloudformation:describe*"

Configure a Região da AWS principal
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Quick Setup.
- ou -

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.
Escolha uma região inicial.

4.

Escolha Como começar.

Para começar a usar oQuick Setup, escolha um serviço ou recurso na lista de tipos de configuração
disponíveis. Um tipo de configuração no Quick Setup é específico para um AWS service (Serviço da AWS)
ou recurso. Ao escolher um tipo de configuração, você escolhe as opções que deseja configurar para esse
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serviço ou recurso. Por padrão, os tipos de configuração ajudam você a configurar o serviço ou o recurso
para usar as práticas recomendadas.
Depois de definir uma configuração, você pode exibir detalhes sobre ela e seu status de implantação em
unidades organizacionais (UOs) e regiões. Você também pode visualizar o status de associação do State
Manager para a configuração. O State Manager é um recurso do AWS Systems Manager. NoDetalhes da
configuração, você pode exibir um resumo doQuick SetupConfiguração do . Este resumo inclui detalhes de
todas as contas e qualquer desvio de configuração detectado.

Disponibilidade do Quick Setup nas Regiões da AWS
O Quick Setup está disponível para organizações nas seguintes Regiões da AWS, salvo indicação em
contrário:
• Leste dos EUA (Ohio)
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Seul)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Canadá (Central)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Europa (Paris)
• América do Sul (São Paulo)
O Quick Setup para Contas da AWS individuais está disponível em todas as Regiões da AWS onde o
Systems Manager é suportado. Para ver uma lista das regiões com suporte, consulte a coluna Region
(Região) em Systems Manager service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na
Referência geral do Amazon Web Services.

Usar o Quick Setup
Quick Setup, um recurso do AWS Systems Manager, exibe os resultados de cada configuração na tabela
Configurations (Configurações), na página inicial do Quick Setup. Nessa página, você pode View details
(Exibir detalhes) de cada configuração, excluir configurações do menu suspenso Actions (Ações), ou
Create (Criar) configurações. A tabela Configurations (Configurações) contém as seguintes informações:
• Configuration type (Tipo de configuração): o tipo de configuração escolhido ao criar a configuração.
• Deployment type (Tipo de implantação): a Conta da AWS e a Regiões da AWS para a qual você
implantou a configuração.
• Organizational units (Unidades organizacionais): exibe as unidades organizacionais (UOs) nas quais a
configuração é implantada se você escolher um conjunto de destinos Custom (Personalizado). Unidades
organizacionais e metas personalizadas só estão disponíveis para a conta de gerenciamento da sua
organização.
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• Regions (Regiões): as regiões nas quais a configuração é implantada se você escolheu um conjunto de
destinos Custom (Personalizado) ou destinos dentro da sua Current account (Conta atual).
• Deployment status (Status da implantação): o status da implantação indica se o AWS CloudFormation
implantou com sucesso a instância de destino ou pilha. As instâncias de destino e pilha contêm as
opções de configuração escolhidas durante a criação da configuração.
• Status da associação: o status da associação é o estado de todas as associações criadas pela
configuração que você criou. As associações de todos os destinos devem ser executadas com êxito,
caso contrário, o status será Failed (Com falha).
O Quick Setup cria e executa uma associação do State Manager para cada destino de configuração.
State Manager é um recurso do AWS Systems Manager.

Detalhes da configuração
A página Configuration details (Detalhes da configuração) exibe informações sobre a implantação da
configuração e suas associações relacionadas. A partir dessa página, você pode editar opções de
configuração, atualizar destinos ou excluir a configuração. Você também pode exibir os detalhes de cada
implantação de configuração para obter mais informações sobre as associações.
Cada tipo de configuração tem alguns dos seguintes gráficos de status:
Status da implantação da configuração
Exibe o número de implantações que foram bem-sucedidas, falharam ou estão em execução ou
pendentes. As implantações ocorrem nas contas e regiões de destino especificadas que contêm nós
afetados pela configuração.
Status da associação de configuração
Exibe o número de associações do State Manager que foram bem-sucedidas, falharam ou estão
pendentes. O Quick Setup cria uma associação em cada implantação para as opções de configuração
selecionadas.
A tabela Configuration details (Detalhes da configuração) exibe informações sobre a implantação da sua
configuração. Você pode ver mais detalhes sobre cada implantação selecionando a implantação e, em
seguida, escolhendoView details (Visualizar os detalhes). A página de detalhes de cada implantação exibe
as associações implantadas nos nós nessa implantação.

Editar e excluir a configuração
Você pode editar as opções de configuração de uma configuração a partir da página Configuration details
(Detalhes da configuração) escolhendo Actions (Ações) e, em seguida, Edit configuration options (Editar
opções de configuração). Quando você adiciona novas opções à configuração, o Quick Setup executa
suas implantações e cria novas associações. Quando você remove opções de uma configuração, o Quick
Setup executa suas implantações e remove todas as associações relacionadas.

Note
Você pode editar as configurações do Quick Setup para sua conta a qualquer momento.
Para editar uma configuração Organization (Organização), o Configuration status (Status da
configuração) deve ser Success (Êxito) ou Failed (Com falha).
Você também pode atualizar os destinos incluídos nas configurações escolhendo Actions (Ações) e Add
OUs (Adicionar UOs), Add Regions (Adicionar regiões), Remove OUs (Remover UOs) ou Remove Regions
(Remover regiões). Se sua conta não estiver configurada como a conta de gerenciamento ou se você criou
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a configuração apenas para a conta atual, não será possível atualizar as unidades organizacionais (UOs)
de destino. A remoção de uma região ou UO remove as associações dessas regiões ou UOs.
Você pode excluir uma configuração do Quick Setup escolhendo a configuração e, em seguida Actions
(Ações), e, depois Delete configuration (Excluir configuração). Ou então, você pode excluir a configuração
da página Configuration details (Detalhes da configuração), no menu suspenso Actions (Ações) e, depois
Delete configuration (Excluir configuração). O Quick Setup solicita que você Remove all OUs and Regions
(Remover todas as UOs e regiões), o que pode levar algum tempo. A exclusão de uma configuração
também exclui todas as associações relacionadas. Esse processo de exclusão em duas etapas remove
todos os recursos implantados de todas as contas e regiões e, em seguida, exclui a configuração.

Conformidade de configuração
Você pode ver se suas instâncias estão em conformidade com as associações criadas por suas
configurações no Explorer ou em Conformidade, que são ambos os recursos do AWS Systems Manager.
Para saber mais sobre conformidade, consulte Trabalhar com o Compliance (p. 871). Para saber mais
sobre a exibição de conformidade no Explorer, consulte AWS Systems Manager Explorer (p. 165).

Solução de problemas de resultados do Quick Setup
Falha na implantação
Uma implantação falhará se o conjunto de pilhas do CloudFormation falhar durante a criação. Use as
etapas a seguir para investigar uma falha de implantação.
1.

Navegue até o console do AWS CloudFormation.

2.

Escolha a pilha criada pelo sua configuração do Quick Setup. O Stack name (Nome da pilha)
inclui QuickSetup seguido pelo tipo de configuração que você escolheu, como SSMHostMgmt.

Note
Às vezes, o CloudFormation exclui implantações de pilha com falha. Se a pilha não
estiver disponível na tabela Stacks (Pilhas), escolha Deleted (Excluído) na lista de filtros.
3.

Visualize o Status e Status reason (Motivo do status). Para obter mais informações sobre status
de pilhas, consulte Códigos de status da pilha no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

4.

Para entender a etapa exata que falhou, veja a guia Events (Eventos) e revise cada Status de
evento.

5.

Revise Troubleshooting (Solução de problemas) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

6.

Se você não conseguir resolver a falha de implantação usando as etapas de solução de
problemas do CloudFormation, exclua a configuração e reconfigure.

Associação com falha
A tabela Configuration details (Detalhes da configuração) na página Configuration details (Detalhes
da configuração) da configuração exibirá um Configuration status (Status da configuração) de Failed
(Falhou) se alguma das associações falhar durante a configuração. Use as etapas a seguir para
solucionar problemas de uma associação com falha.
1.

Na tabela Configuration details (Detalhes da configuração), escolha a configuração com falha e
escolha Exibir detalhes.

2.

Copie o Association name (Nome da associação).

3.

Navegue até State Manager e cole o nome da associação no campo de pesquisa.

4.

Escolha a associação e escolha a guia Execution history (Histórico da execução).

5.

Em Execution ID (ID da execução), escolha a execução da associação que falhou.
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6.

A página Association execution targets (Destinos da execução de associação) lista todos os nós
em que a associação foi executada. Escolha o botão Output (Saída) de uma execução que falhou.

7.

Na página Output (Saída), escolha Step - Output (Etapa - saída) para visualizar a mensagem
de erro dessa etapa na execução do comando. Cada etapa pode exibir uma mensagem de erro
diferente. Analise as mensagens de erro de todas as etapas para ajudar a solucionar o problema.

Se a exibição da saída da etapa não solucionar o problema, você poderá tentar recriar a associação.
Para recriar a associação, primeiro exclua a associação com falha no State Manager. Depois de
excluir a associação, edite a configuração e escolha a opção que você excluiu. Em seguida, escolha
Update (Atualização).

Note
Para investigar associações Failed (Com falha) para uma configuração de Organization
(Organização), você deve fazer login na conta com a associação com falha e usar
o procedimento da associação com falha a seguir, descrito anteriormente. OID da
associaçãonão é um hiperlink para a conta de destino ao visualizar os resultados da conta de
gerenciamento.
Status do desvio
Ao exibir a página de detalhes de uma configuração, você pode consultar o status de desvio de cada
implantação. O desvio de configuração ocorre sempre que um usuário faz qualquer alteração em um
serviço ou recurso que entre em conflito com as seleções feitas por meio do Quick Setup. Se uma
associação tiver sido alterada após a configuração inicial, a tabela exibirá um ícone de aviso que
indica o número de itens que sofreram desvio. Você pode determinar o que causou o desvio passando
o mouse sobre o ícone.
Quando uma associação é excluída em State Manager, as implantações relacionadas exibem um
aviso de desvio. Para corrigir isso, edite a configuração e escolha a opção que foi removida quando
a associação foi excluída. Selecione Update (Atualização) e aguarde até que a implantação seja
concluída.

Quick Setup Gerenciamento de host
Usar oQuick Setup, um recurso doAWS Systems ManagerPara configurar rapidamente as funções de
segurança necessárias e os recursos do Systems Manager comumente usados nas instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Você pode usar oQuick Setupem uma conta individual ou em
várias contas eRegiões da AWSIntegração do com oAWS Organizations. Esses recursos ajudam você
a gerenciar e monitorar a integridade de suas instâncias e, ao mesmo tempo, fornecer as permissões
mínimas necessárias para começar.
Se você não estiver familiarizado com os serviços e recursos do Systems Manager, recomendamos
que consulte oAWS Systems ManagerGuia do usuário doantes de criar uma configuração comQuick
Setup. Para obter mais informações sobre o Systems Manager, consulte O que é o AWS Systems
Manager? (p. 1).

Important
Talvez o Quick Setup não seja a ferramenta certa a ser usada para o gerenciamento do EC2 se
uma das seguintes opções se aplicar a você:
• Você está tentando criar uma instância do EC2 pela primeira vez para testar capacidades da
AWS.
• Você ainda é novo no gerenciamento de instâncias do EC2.
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Em vez disso, recomendamos explorar o seguinte conteúdo:
• Conceitos básicos do Amazon EC2
• Iniciar uma instância usando o novo assistente de execução de instância no Guia do usuário do
Amazon EC2 para instâncias do Linux
• Iniciar uma instância usando o novo assistente de execução de instância, no Guia do usuário do
Amazon EC2 para instâncias do Windows
• Tutorial: conceitos básicos das instâncias do Linux do Amazon EC2 no Guia do usuário do
Amazon EC2 para instâncias do Linux
Se você já estiver familiarizado com o gerenciamento de instâncias do EC2 e quiser simplificar
a configuração e o gerenciamento de várias instâncias do EC2, use o Quick Setup. Se
sua organização tiver dezenas, milhares ou milhões de instâncias do EC2, use o seguinte
procedimento do Quick Setup para configurar várias opções para elas de uma só vez.
Para configurar o gerenciamento do host, realize as seguintes tarefas noAWS Systems Manager Quick
Setupconsole do .

Para configurar o gerenciamento de hosts comQuick Setup
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Quick Setup.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.

3.

Escolha Create (Criar OpsItem).

4.

Selecione Host management (Gerenciamento de host) e, em seguida, Next (Próximo).

5.

NoOpções de configuração, escolha as opções que você deseja permitir para sua configuração.
• Update Systems Manager (SSM) Agent every two weeks (Atualizar o Systems Manager (SSM)
Agent a cada duas semanas): habilita o Systems Manager averificar, a cada duas semanas, se
há uma nova versão do agente. Se houver uma nova versão, o Systems Manager atualizará
automaticamente o agente em seu nó gerenciado para a última versão liberada.
Recomendamos escolher essa opção para garantir que os nós estejam sempre executando a
versão mais atualizada do SSM Agent. Para obter mais informações sobre o SSM Agent, incluindo
informações sobre como instalar o agente manualmente, consulte Trabalho com SSM Agent (p. 70).
• Collect inventory from your instances every 30 minutes (Coletar inventário de suas instâncias a cada
30 minutos): habilita o Quick Setup a configurar a coleta para os seguintes tipos de metadados:
• Componentes da AWS: driver do EC2, agentes, versões e muito mais.
• Aplicações: nomes de aplicações, editores, versões e muito mais.
• Detalhes de nós: nome do sistema, nome do sistema operacional (SO), versão do SO, última
inicialização, DNS, domínio, grupo de trabalho, arquitetura do SO e muito mais.
• Configuração de rede:: endereço IP, endereço MAC, DNS, gateway, máscara de sub-rede e muito
mais.
• Serviços: nome, nome de exibição, status, serviços dependentes, tipo de serviço, tipo de início e
muito mais (somente instâncias do Windows Server).
• Funções do Windows: nome, nome de exibição, caminho, tipo de recurso, estado instalado e
muito mais (somente nós do Windows Server).
• Atualizações do Windows: ID do hotfix, autor da instalação, data da instalação e muito mais
(somente nós do Windows Server).
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Para obter mais informações sobre o Inventário, um recurso do AWS Systems Manager, consulte
Inventário do AWS Systems Manager (p. 880).

Note
A opção Inventory collection (Coleta de inventário) pode demorar até 10 minutos para ser
concluída, mesmo que você tenha selecionado apenas alguns nós.
• Scan Instances for missing patches daily (Verificar patches ausentes nas instâncias diariamente):
habilita Patch Manager, uma capacidade do Systems Manager, a verificar seus nós diariamente
e gerar um relatório na página Compliance (Conformidade). O relatório mostra quantos nós são
compatíveis com os patches de acordo com a lista padrão de referência de patches. O relatório
inclui uma lista de cada nó e seu status de conformidade.
Para obter mais informações sobre operações e linhas de base de aplicação de patches, consulte
AWS Systems Manager Patch Manager (p. 1139). Para visualizar informações sobre conformidade,
consulte a página Compliance (Conformidade) do Systems Manager.
• Install and configure the CloudWatch agent (Instalar e configurar o agente do CloudWatch): instala
a configuração básica do agente unificado do CloudWatch em suas instâncias do Amazon EC2.
O agente do coleta métricas e arquivos de log de suas instâncias do Amazon CloudWatch. Essas
informações são consolidadas para que você possa determinar rapidamente a integridade de suas
instâncias. Para obter mais informações sobre a configuração básica do agente do CloudWatch,
consulte Conjuntos de métricas predefinidas do agente CloudWatch. Pode haver custo adicional.
Para obter mais informações, consulte Preço do Amazon CloudWatch.
• Update the CloudWatch agent once every 30 days (Atualizar o agente do CloudWatch uma vez a
cada 30 dias): habilita o Systems Manager a verificar a cada 30 dias se há uma nova versão do
agente do CloudWatch. Se houver uma nova versão, o Systems Manager atualizará o agente na
sua instância. Recomendamos escolher essa opção para garantir que as instâncias estejam sempre
executando a versão mais atualizada do agente do CloudWatch.
6.

Na seção Targets (Destinos), escolha se deseja configurar o gerenciamento de host para Entire
organization (toda sua organização), unidades organizacionais Custom (personalizadas) ou na Current
account (conta corrente) à qual você está conectado:

Note
Não é possível criar várias configurações de gerenciamento de host do Quick Setup que
tenham como destino a mesma Região da AWS.
• Entire organization (Toda a organização): na seção Instance profile options (Opções de perfil
da instância), escolha se deseja adicionar as políticas obrigatórias do IAM aos perfis existentes
anexados às instâncias ou prefere permitir que o Quick Setup crie as políticas do IAM e os perfis de
instância com as permissões necessárias para a configuração escolhida.

Note
OEntire organizaçãoSó estará disponível se você estiver configurando o gerenciamento de
hosts a partir da conta de gerenciamento da organização.
• Custom (Personalizado): na seção Target OUs (UOs de destino), selecione as UOs nas quais
você deseja configurar o gerenciamento de host. Em seguida, noRegiões de destino, selecione
as Regiões nas quais você deseja configurar o gerenciamento de host. Em seguida, na seção
Opções de perfil da instância, escolha se deseja adicionar as políticas obrigatórias do IAM aos perfis
existentes anexados às suas instâncias ou permitir que o Quick Setup crie as políticas do IAM e os
perfis de instância com as permissões necessárias para a configuração escolhida.
• Conta corrente: selecione Current Region (Região atual) ou Choose Regions (Selecionar
regiões). Em seguida, selecione como você deseja segmentar instâncias. Em seguida, se você
selecionouRegião atual, continue na etapa 7. Se você selecionouSelecionar regiõesescolha a
opçãoRegiões de destinoonde você deseja configurar o gerenciamento do host e continue para a
etapa 7.
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7.

Escolha Create (Criar).

Gravação do AWS Config
comQuick Setup, um recurso doAWS Systems Manager, é possível criar rapidamente um gravador
de configuração comAWS Config. Usa o gravador de configurações para detectar alterações nas
configurações do seu recurso e capturar as alterações como itens de configuração. Se você não
estiver familiarizado comAWS Config, recomendamos saber mais sobre o serviço revisando o conteúdo
naAWS ConfigGuia do desenvolvedorantes de criar uma configuração comQuick Setup. Para obter mais
informações sobre o AWS Config, consulte O que é o AWS Config? no Guia do desenvolvedor do AWS
Config.
Por padrão, o gravador de configurações registra todos os recursos com suporte na Região da AWS em
que o AWS Config estiver em execução. Você pode personalizar a configuração para que apenas os tipos
de recursos especificados sejam registrados. Para obter mais informações, consulte Selecionar quais
recursos a AWS Config grava no AWS Config Guia do desenvolvedor.
Você será cobrado pelo uso do serviço quando o AWS Config começar a registrar as configurações. Para
obter informações sobre preços, consulte Preços do AWS Config.

Note
A exclusão da configuração Config recording (Gravação do Config) do Quick Setup não
interrompe o gravador de configurações. As alterações continuam a ser registradas e as taxas
de uso do serviço são aplicadas até que você interrompa o gravador de configurações. Para
saber mais sobre como gerenciar o gravador de configuração, consulteGerenciar o gravador de
configuraçõesnoAWS ConfigGuia do desenvolvedor.
Para configurar aAWS Config, realize as seguintes tarefas no console do AWS Systems Manager.

Para configurar aAWS ConfigGravação comQuick Setup
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Quick Setup.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.

3.

Escolha Create (Criar OpsItem).

4.

Selecione Config recording (Registro Config) e, em seguida, Next(Próximo).

5.

NoOpções de configuração, selecione aAWSque você deseja que o registre e se você deseja incluir
recursos globais.

6.

Escolha a região que você quer que o AWS Config use para gravar as alterações feitas em recursos
globais. O valor especificado determina de onde as chamadas de API são originadas quandoAWS
Configreúne informações sobre recursos globais em sua configuração. A Região que você escolher
deve ser uma Região especificada posteriormente emDestinos.

7.

Crie um novo bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou escolha um bucket existente
para o qual você deseja enviar snapshots da configuração.

8.

Selecione a opção de notificação desejada. O AWS Config usa o Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) para notificar você sobre importantes eventos do AWS Config relacionados aos
recursos. Se escolher a opção Usar tópicos do SNS existentes, você deverá fornecer o ID da Conta
da AWS e o nome do tópico existente do Amazon SNS na conta que você deseja usar. Se você
segmentar váriosRegiões da AWS, os nomes dos tópicos devem ser idênticos em cada região.
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9.

Na seção Schedule (Programação), escolha a frequência com que o Quick Setup deverá corrigir
as alterações feitas nos recursos que diferem da sua configuração. A opção Default (Padrão) é
executada uma vez. Se você não quiserQuick Setuppara corrigir as alterações feitas em recursos que
diferem da sua configuração, escolhaDesabilita a correçãoUnderCustom (Personalizado).

10. NoDestinos, escolha se deseja permitirAWS Configpara toda a sua organização, algumas de suas
unidades organizacionais (UOs) ou a conta na qual você está conectado.
Se escolher Entire organization (Toda a organização), continue na etapa 12.
Se escolher Custom (Personalizado), continue na etapa 11.
11. NoUOs de destino, marque as caixas de seleção das UOs e Regiões nas quais você deseja usarAWS
ConfigGravação.
12. Escolha Create (Criar).

Implante pacotes de conformidade do AWS Config
Um pacote de conformidade é uma coleção de regras e ações de correção da AWS Config. comQuick
Setup, é possível implantar um pacote de conformidade como uma única entidade em uma conta e
umRegião da AWSou através de uma organização noAWS Organizations. Isso ajuda você a gerenciar
a conformidade com a configuração de seu recursos da AWS em grande escala, desde a definição de
políticas até a auditoria e a geração de relatórios agregados, utilizando um framework comum e um modelo
de empacotamento.
Para implantar pacotes de conformidade, execute as tarefas a seguir no console do Quick Setup do AWS
Systems Manager.

Note
Você deve habilitar a gravação do AWS Config antes de implantar essa configuração. Para obter
mais informações, consulte Pacotes de conformidade no Manual do desenvolvedor do AWS
Config.

Para implantar pacotes de conformidade com oQuick Setup
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Quick Setup.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.

3.

Escolha Create (Criar OpsItem).

4.

Selecione Conformance packs (Pacotes de conformidade) e, em seguida, Next (Próximo).

5.

NoOpções de configuração, escolha os pacotes de conformidade que deseja implantar.

6.

NoDestinos, escolha se deseja implantar pacotes de conformidade em toda a sua organização,
algunsRegiões da AWSou na conta na qual você está conectado no momento.
Se escolher Entire organization (Toda a organização), continue na etapa 8.
Se escolher Custom (Personalizado), continue na etapa 7.

7.

NoRegiões de destino, marque as caixas de seleção das Regiões nas quais você deseja implantar
pacotes de conformidade.

8.

Escolha Create (Criar).
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Configure o DevOps Guru com o Quick Setup
Você pode configurar rapidamente as opções do DevOps Guru usandoQuick Setup. O Amazon DevOps
Guru é um serviço alimentado por machine Learning (ML) que facilita o aprimoramento da performance
operacional e da disponibilidade de uma aplicação. O DevOps Guru detecta comportamentos diferentes
dos padrões operacionais normais para que você possa identificar problemas operacionais bem antes
deles afetarem seus clientes. O DevOps Guru ingere automaticamente os dados operacionais das
aplicações da AWS e fornece um único painel para visualizar problemas nos dados operacionais. Você
pode começar a usar o DevOps Guru para melhorar a disponibilidade e a confiabilidade das aplicações,
sem experiência em configuração manual ou machine learning.
A configuração do DevOps Guru com o Quick Setup está disponível nas seguintes Regiões da AWS:
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Estocolmo)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
Para obter informações sobre preços, consulte Preços do Amazon DevOps Guru.
Para configurar o DevOps Guru, realize as tarefas a seguir no console do Quick Setup do AWS Systems
Manager.

Para configurar o DevOps Guru com Quick Setup
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Quick Setup.
- ou -

3.
4.
5.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.
Escolha Create (Criar OpsItem).
Selecione DevOps Guru e, em seguida, Next (Próximo).
Na seção Configuration options (Opções de configuração), selecione os tipos de recursos da AWS que
você deseja analisar e suas preferências de notificação.
Se você não selecionar a opção Analyze all AWS resources in all the accounts in my organization
(Analisar todos os recursos da em todas as contas da minha organização), você poderá escolher os
recursos da AWS para analisar posteriormente no console do DevOps Guru. O DevOps Guru analisa
diferentes tipos de recursos da AWS (como buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
e instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que são categorizados em dois grupos
de preços. Você paga por horas de recursos da AWS analisadas, para cada recurso ativo. Um recurso
só estará ativo se produzir métricas, eventos ou entradas de log em uma hora. A tarifa cobrada por um
tipo de recurso da AWS específico depende do grupo de preços.
Se você selecionar a opção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do SNS), um tópico do
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é criado em cada Conta da AWS nas unidades
organizacionais (UOs) que você determina como destino em sua configuração. O DevOps Guru usa
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o tópico para notificar você sobre eventos importantes do DevOps Guru, como a criação de um novo
insight. Se você não habilitar essa opção, poderá adicionar um tópico posteriormente no console
DevOps Guru.
Se você selecionar a opção Enable AWS Systems Manager OpsItems (Habilitar Opsitems do Systems
Manager), os items de trabalho operacionais (OpsItems) serão criados para eventos do Amazon
EventBridge relacionados e para alarmes do Amazon CloudWatch.
6.

Na seção Schedule (Programação), escolha a frequência com que o Quick Setup deverá corrigir
as alterações feitas nos recursos que diferem da sua configuração. A opção Default (Padrão) é
executada uma vez. Se não quiser que o Quick Setup corrija as alterações feitas nos recursos
diferentes de sua configuração, escolha Disabled (Desabilitado) em Custom (Personalizar).

7.

Na seção Targets (Destinos_, escolha se deseja permitir que o DevOps Guru analise recursos em
algumas de suas unidades organizacionais (UOs) ou na conta na qual você está conectado.
Se escolher Custom (Personalizado), continue na etapa 8.
Se escolher Current account (Conta corrente), continue na etapa 9.

8.

Nas seções Target OUs (UOs de destno) e Target Regions (Regiões de destino), marque as caixas de
seleção das UOs e Regiões nas quais você deseja usar o DevOps Guru.

9.

Escolha as Regiões nas quais você quer usar o DevOps Guru na conta atual.

10. Escolha Create (Criar).

Implante pacotes do Distributor com o Quick Setup
O Distributor é um recurso do AWS Systems Manager. O pacote do Distributor é uma coleção de softwares
instaláveis ou ativos que podem ser implantados como uma única entidade. comQuick Setup, você pode
implantar umDistributorPacote em umConta da AWSe umRegião da AWSou através de uma organização
noAWS Organizations. No momento, só é possível implantar o pacote de utilitários do Amazon Elastic
File System (Amazon EFS) e o agente do Amazon CloudWatch com o Quick Setup. Para obter mais
informações sobre o Distributor, consulte AWS Systems Manager Distributor (p. 1324).
Para implantar oDistributor, realize as seguintes tarefas noAWS Systems Manager Quick Setupconsole
do .

Para implantar oDistributorPacotes comQuick Setup
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Quick Setup.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.

3.

Escolha Create (Criar OpsItem).

4.

Selecione Distributor (Distribuidor) e, em seguida, Next (Próximo).

5.

NoOpções de configuração, escolha o pacote que você deseja implantar.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha se deseja implantar o pacote em toda a sua organização, em
algumas de suas unidades organizacionais (UOs) ou na conta na qual você está conectado.
Se escolher Entire organization (Toda a organização), continue na etapa 8.
Se escolher Custom (Personalizado), continue na etapa 7.

7.

NoUOs de destino, marque as caixas de seleção das UOs e Regiões nas quais você deseja implantar
o pacote.
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8.

Escolha Create (Criar).
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Gerenciamento de operações
O Operations Management é um conjunto de recursos que ajudam você a gerenciar seus recursos da
AWS.
Tópicos
• AWS Systems Manager Incident Manager (p. 165)
• AWS Systems Manager Explorer (p. 165)
• AWS Systems Manager OpsCenter (p. 190)
• Painéis do Amazon CloudWatch hospedados pelo Systems Manager (p. 242)

AWS Systems Manager Incident Manager
Use o Incident Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para gerenciar incidentes que
ocorrerem nas aplicações hospedadas da AWS. O Incident Manager combina engajamentos de usuários,
escalonamento, runbooks, planos de resposta, canais de conversa e análise pós-incidente para ajudar sua
equipe a fazer a triagem de incidentes mais rapidamente e retornar suas aplicações ao normal. Para saber
mais sobre o Incident Manager, consulte o Manual do usuário do Incident.

AWS Systems Manager Explorer
O AWS Systems Manager Explorer é um painel de operações personalizável que informa sobre seus
recursos da AWS. O Explorer exibe uma visualização agregada dos dados de operações (OpsData) para
as Contas da AWS em todas as Regiões da AWS. No Explorer, o OpsData inclui metadados sobre suas
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), detalhes de conformidade de patches do
Systems Manager Patch Manager e detalhes de conformidade de associações do Systems Manager State
Manager. O OpsData também inclui informações de Serviços da AWS de suporte, como o AWS Trusted
Advisor e o AWS Compute Optimizer, e informações sobre casos do AWS Support.
Para aumentar a conscientização operacional, o Explorer também exibe itens de trabalho operacionais
(OpsItems). O Explorer fornece contexto sobre como os OpsItems são distribuídos em suas unidades de
negócios ou aplicações, a tendência ao longo do tempo e como elas variam de acordo com a categoria.
Você pode agrupar e filtrar informações no Explorer para se concentrar em itens que são relevantes para
você e que exigem ação. Ao identificar problemas de alta prioridade, você pode usar o Systems Manager
OpsCenter para executar runbooks do Automation e resolver rapidamente esses problemas. Para começar
a usar o Explorer, abra o Systems Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de
navegação, escolha Explorer.
A imagem a seguir mostra algumas das caixas de relatório individuais, chamadas widgets, que estão
disponíveis no Explorer.
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Quais são os recursos do Explorer?
O Explorer inclui os seguintes recursos:
• Exibição personalizável de informações práticas: o Explorer inclui widgets de arrastar e soltar que
exibem automaticamente informações práticas sobre os recursos da AWS. O Explorer exibe informações
em dois tipos de widget.
• Widgets informativos: esses widgets resumem dados do Amazon EC2, do Patch Manager, do
State Manager e de Serviços da AWS de suporte, como o AWS Trusted Advisor, o AWS Compute
Optimizer e o AWS Support. Esses widgets fornecem contexto importante para ajudar você a entender
o estado e os riscos operacionais de seus recursos da AWS. Exemplos de widgets informativos
incluem Instance count (Contagem de instâncias), Instance by AMI (Instância por AMI), Non-compliant
instances for patching (Instâncias não compatíveis para aplicação de patches), Non-compliant
associations (Associações não compatíveis) e Support Center cases (Casos da Central de Suporte).
• Widgets do OpsItem: Um OpsItem do Systems Manager é um item de trabalho operacional
relacionado a um ou mais recursos da AWS. OpsItems são recursos do Systems Manager OpsCenter.
O OpsItems pode exigir que os engenheiros de DevOps investiguem e potencialmente corrijam um
problema. Os exemplos de possíveis OpsItems incluem alta utilização de CPU pela instância do
EC2, volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) desanexados, falha de implantação do
AWS CodeDeploy ou falha na execução do Systems Manager Automation. Exemplos de widgets do
OpsItem incluem Open OpsItem summary (Abrir o resumo do item operacional), OpsItem by status
(OpsItem por status), e OpsItems over time (OpsItem no decorrer do tempo).
• Filtros: cada widget oferece a opção de filtrar informações com base na Conta da AWS, Região da AWS
e tag. Os filtros ajudam você a refinar rapidamente as informações exibidas no Explorer.
• Links diretos para telas de serviço: para ajudar você a investigar problemas com recursos da AWS, os
widgets do Explorer contêm links diretos para telas de serviço relacionadas. Os filtros aplicados a um
widget permanecerão em vigor se você navegar para uma tela de serviço relacionada.
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• Grupos: para ajudar você a entender os tipos de problemas operacionais em toda a organização, alguns
widgets permitem agrupar dados com base em conta, região e tag.
• Chaves de tag de relatório: ao configurar o Explorer, você pode especificar até cinco chaves de
tag. Essas chaves ajudam você a agrupar e filtrar dados no Explorer. Se uma chave especificada
corresponder a uma chave em um recurso que gera um OpsItem, a chave e o valor serão incluídos no
OpsItems.
• Três modos de exibição da Conta da AWS e Região da AWS: o Explorer inclui os seguintes modos de
exibição para OpsData e OpsItems em Contas da AWS e Regiões da AWS:
• Conta única/região única: esta é a visualização padrão. Esse modo permite que os usuários
visualizem dados e OpsItems em sua própria conta e na região atual.
• Conta única/várias regiões: este modo requer que você crie uma ou mais sincronizações de dados
de recursos usando a página Settings (Configurações) do Explorer. Uma sincronização de dados de
recurso agrega OpsData de uma ou mais regiões. Depois de criar uma sincronização de dados de
recurso, você pode alternar a sincronização a ser usada no painel do Explorer. Em seguida, você pode
filtrar e agrupar os dados com base na região.
• Várias contas/várias regiões: esse modo requer que sua organização ou empresa use o AWS
Organizations com a opção All features (Todos os recursos) habilitada. Depois de configurar o AWS
Organizations em seu ambiente de computação, você poderá agregar todos os dados da conta em
uma conta mestra. Em seguida, você pode criar sincronizações de dados de recursos para poder
filtrar e agrupar os dados com base na região. Para obter mais informações sobre o modo Todos os
recursos na organização, consulte Ativar todos os recursos na organização.
• Relatórios: você pode exportar relatórios do Explorer, como arquivos de valores separados por vírgula
(.csv), para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você recebe um alerta do
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma exportação for concluída.

Como o Explorer está relacionado ao OpsCenter?
O Systems Manager OpsCenter (p. 190) fornece um local central onde os engenheiros de operações
e profissionais de TI visualizam, investigam e resolvem OpsItems relacionados aos recursos da AWS. O
Explorer é um hub de relatórios no qual os gerentes de DevOps visualizam resumos agregados de seus
dados de operações, incluindo OpsItems, em regiões e contas da Regiões da AWS. O Explorer ajuda
os usuários a descobrir tendências e padrões e, se necessário, resolver rapidamente problemas usando
runbooks do Systems Manager Automation.
Agora, a configuração do OpsCenter está integrada à configuração do Explorer. Se você já tiver
configurado o OpsCenter, o Explorer exibirá automaticamente os dados de operações, incluindo
informações agregadas sobre OpsItems. Se você não tiver configurado o OpsCenter, poderá usar a
instalação do Explorer para começar a usar os dois recursos. Para mais informações, consulte Conceitos
básicos do Systems Manager Explorer e do OpsCenter (p. 169).

O que é OpsData?
OpsData são todos os dados de operações exibidos no painel do Systems Manager. O Explorer recupera
OpsData das seguintes fontes:
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Os dados exibidos no Explorer incluem: número total de instâncias, número total de nós gerenciados e
não gerenciados e uma contagem de nós usando uma Amazon Machine Image (AMI) específica.
• Systems Manager OpsCenter
Os dados exibidos no Explorer incluem: uma contagem de OpsItems por status, uma contagem de
OpsItems por gravidade, uma contagem de aberturas de OpsItems entre grupos e períodos de 30 dias e
dados históricos de OpsItems ao longo do tempo.
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• Patch Manager do Systems Manager
Os dados exibidos no Explorer incluem uma contagem de nós que não são compatíveis com patches.
• AWS Trusted Advisor
Os dados exibidos no Explorer incluem: status das verificações de melhores práticas para instâncias
reservadas do EC2 nas áreas de otimização de custos, segurança, tolerância a falhas, performance e
limites de serviço.
• AWS Compute Optimizer
Os dados exibidos no Explorer incluem: uma contagem de instâncias do EC2, descobertas de
otimização, detalhes de preço sob demanda e recomendações para preço e tipo de instância
Subprovisionados e Superprovisionados.
• Casos do AWS Support Center
Dados exibidos no Explorer incluem: ID do caso, gravidade, status, hora de criação, assunto, serviço e
categoria.
• AWS Config
Os dados exibidos no Explorer incluem: um resumo geral das regras de conformidade e nãoconformidade do AWS Config, o número de recursos compatíveis e não compatíveis e detalhes
específicos sobre cada um (quando você aprofunda em uma regra ou recurso não compatível).
• AWS Security Hub
Dados exibidos no Explorer incluem: resumo geral das descobertas do Security Hub, o número de cada
descoberta agrupada por gravidade e detalhes específicos sobre a descoberta.

Note
Para visualizar casos do AWS Trusted Advisor e do AWS Support Center no Explorer, você deve
ter uma conta Enterprise ou Business configurada com o AWS Support.
Você pode exibir e gerenciar fontes de OpsData na página Settings (Configurações) do Explorer. Para
obter informações sobre como configurar serviços que preenchem widgets do Explorer com OpsData,
consulte Configurando serviços relacionados (p. 169).

Há cobrança pelo uso do Explorer?
Sim. Ao ativar as regras padrão para a criação de OpsItems durante a instalação integrada, você inicia um
processo que cria automaticamente OpsItems. Sua conta é cobrada com base no número de OpsItems
criados por mês. Sua conta também é cobrada com base no número de chamadas das APIs GetOpsItem,
DescribeOpsItem, UpdateOpsItem e GetOpsSummary feitas por mês. Além disso, você pode ser
cobrado por chamadas de API públicas para outros serviços que expõem informações de diagnóstico
relevantes. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do AWS Systems Manager.
Tópicos
• Conceitos básicos do Systems Manager Explorer e do OpsCenter (p. 169)
• Usar o Systems Manager Explorer (p. 181)
• Exportar OpsData do Systems Manager Explorer (p. 186)
• Solução de problemas do Systems Manager Explorer (p. 189)
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Conceitos básicos do Systems Manager Explorer e do
OpsCenter
O AWS Systems Manager usa uma experiência de configuração integrada para ajudar você a começar a
usar o Systems Manager Explorer e o Systems Manager OpsCenter. Nesta documentação, a configuração
do Explorer e do OpsCenter é chamada de configuração integrada. Se você já tiver configurado o
OpsCenter, ainda precisará concluir a configuração integrada para verificar as definições e opções. Se
você não tiver configurado o OpsCenter, poderá usar a configuração integrada para começar a usar os
dois recursos.

Note
A configuração integrada está disponível somente no console do Systems Manager. Você não
pode configurar o Explorer ou o OpsCenter programaticamente.
A configuração integrada executa as seguintes tarefas:
• Configure funções e permissões (p. 171): a configuração integrada cria uma função do AWS Identity
and Access Management (IAM) que permite ao Amazon EventBridge criar automaticamente um
OpsItems com base em regras padrão. Após a configuração, você deve definir as permissões de
usuário, grupo ou função do IAM para o OpsCenter, conforme descrito nesta seção.
• Permite regras padrão para a criação de OpsItem (p. 174): a configuração integrada cria regras
padrão no EventBridge. Essas regras criam automaticamente OpsItems em resposta a eventos. Alguns
exemplos desses eventos são: alteração do estado de um recurso da AWS, alteração nas configurações
de segurança ou um serviço que fica indisponível.
• Permite fontes do OpsData (p. 175): a configuração integrada permite que as fontes de dados
preenchem widgets do Explorer.
• Permite especificar chaves de tag de relatório (p. 175): a configuração integrada permite especificar
até cinco chaves de tag de relatório para serem atribuídas automaticamente a novos OpsItems que
atendam a critérios específicos.
Depois de concluir a instalação integrada, recomendamos que você Set up (Configurar) o Explorer para
exibir dados de várias regiões e contas (p. 176). O Explorer e o OpsCenter sincronizam automaticamente
OpsData e OpsItems para a Conta da AWS e a Região da AWS que você usou quando concluiu a
configuração integrada. Você pode agregar OpsData e OpsItems de outras contas e regiões criando uma
sincronização de dados de recurso.

Note
Você pode alterar as opções de configuração a qualquer momento na página Settings
(Configurações).

Configurando serviços relacionados
O AWS Systems Manager Explorer e o AWS Systems Manager OpsCenter coletam informações ou
interagem com outros Serviços da AWS e recursos do Systems Manager. Recomendamos que você
instale e configure esses outros serviços ou recursos antes de usar a configuração integrada.
A tabela a seguir inclui tarefas que permitem que o Explorer e o OpsCenter coletem informações ou
interajam com outros Serviços da AWS e recursos do Systems Manager.
Tarefa

Informações

Verifique as permissões no Systems Manager
Automation

O Explorer e o OpsCenter permitem corrigir
problemas em recursos da AWS usando
documentos do Systems Manager Automation
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Tarefa

Informações
(runbooks). Para usar esse recurso de correção,
você deve ter permissão para executar
runbooks do Systems Manager Automation.
Para mais informações, consulte Configurar a
automação (p. 424).

Instale e configure o Systems Manager Patch
Manager

O Explorer inclui um widget que fornece
informações sobre a conformidade de patches.
Para visualizar esses dados no Explorer, é
necessário configurar a aplicação de patches.
Para mais informações, consulte AWS Systems
Manager Patch Manager (p. 1139).

Instale e configure o Systems Manager State
Manager

O Explorer inclui um widget que fornece
informações sobre o a conformidade de
associações do State Manager no Systems
Manager. Para visualizar esses dados no Explorer,
é necessário configurar o State Manager. Para
mais informações, consulte AWS Systems
Manager State Manager (p. 1077).

Ative o Gravador de configurações do AWS Config

O Explorer usa dados fornecidos pelo gravador
de configuração do AWS Config para preencher
widgets com informações sobre suas instâncias
do EC2. Para visualizar esses dados no Explorer,
ative o gravador de configurações do AWS Config.
Para obter mais informações, consulte Gerenciar o
gravador de configuração.

Note
Depois que você permitir o gravador
de configuração, o Systems Manager
poderá levar até seis horas para exibir
dados nos widgets do Explorer que exibirá
informações sobre suas instâncias do
EC2.
Ativar o AWS Trusted Advisor

O Explorer usa os dados fornecidos pelo Trusted
Advisor para exibir um status de verificações
das práticas recomendadas para instâncias
reservadas do Amazon EC2 nas áreas de
otimização de custos, segurança, tolerância a
falhas, performance e limites de serviço. Para
visualizar esses dados no Explorer, é necessário
ter um plano de suporte comercial ou empresarial.
Para mais informações, consulte AWS Support.
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Tarefa

Informações

Ativar o AWS Compute Optimizer

O Explorer usa os dados fornecidos pelo
Compute Optimizer para exibir detalhes de
uma contagem de instâncias do EC2 Under
provisioned (Subprovisionadas) e Over provisioned
(Superprovisionadas), descobertas de otimização,
detalhes de preço sob demanda e recomendações
para tipo e preço de instâncias. Para visualizar
esses dados no Explorer, ative o Compute
Optimizer. Para obter mais informações, consulte
Conceitos básicos do AWS Compute Optimizer.

Ativar o AWS Security Hub

O Explorer usa dados fornecidos pelo Security Hub
para preencher widgets com informações sobre
suas descobertas de segurança. Para visualizar
esses dados no Explorer, ative a integração
do Security Hub. Para obter mais informações,
consulte O que é o AWS Security Hub.

Configurar funções e permissões para o Systems Manager
Explorer
A configuração integrada cria e configura automaticamente perfis do AWS Identity and Access
Management (IAM) para o AWS Systems Manager Explorer e o AWS Systems Manager OpsCenter. Se
você concluiu a configuração integrada, não precisará executar nenhuma tarefa adicional para configurar
funções e permissões para o Explorer. No entanto, você deve configurar a permissão para o OpsCenter,
conforme descrito mais adiante neste tópico.
Índice
• Sobre as funções criadas pela configuração integrada (p. 171)
• Configurar permissões para o Systems Manager OpsCenter (p. 172)

Sobre as funções criadas pela configuração integrada
A configuração integrada cria e configura as seguintes funções para trabalhar com o Explorer e o
OpsCenter.
• AWSServiceRoleForAmazonSSM: fornece acesso a recursos da AWS gerenciados ou usados pelo
Systems Manager.
• OpsItem-CWE-Role: permite que o CloudWatch Events e o EventBridge criem OpsItems em resposta
aos eventos comuns.
• AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery: permite que o Systems Manager
chame outros Serviços da AWS para descobrir informações da Conta da AWS ao sincronizar
os dados. Para obter mais informações sobre essa função, consulte Sobre a função do
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery (p. 171).
• AmazonSSMExplorerExport: permite que o Explorer exporte OpsData para um arquivo de valores
separados por vírgula (CSV).

Sobre a função do AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery
Se você configurar o Explorer para exibir dados de várias contas e regiões usando o AWS Organizations
e uma sincronização de dados do recurso, o Systems Manager criará uma função vinculada ao serviço.
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O Systems Manager usa essa função para obter informações sobre sua Contas da AWS no AWS
Organizations. A função utiliza a seguinte política de permissões.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListParents"
],
"Resource":"*"
}
]

Para obter mais informações sobre a função AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery,
consulte Usar funções para coletar informações da Conta da AWS para o Systems Manager Explorer:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery (p. 1494).

Configurar permissões para o Systems Manager OpsCenter
Depois de concluir a configuração integrada, você deve configurar as permissões de usuário, grupo ou
função do IAM para que os usuários possam executar ações no OpsCenter.
Antes de começar
Os OpsItems só podem ser visualizados ou editados na conta em que foram criados. Você não pode
compartilhar nem transferir OpsItems entre contas da Contas da AWS. Por esse motivo, recomendamos
configurar as permissões para OpsCenter na Conta da AWS usada para executar as cargas de trabalho da
AWS. Assim, você pode criar usuários ou grupos do IAM nessa conta. Dessa maneira, vários engenheiros
de operações ou profissionais de TI podem criar, visualizar e editar o OpsItems na mesma conta da Conta
da AWS.
Explorer e OpsCenter usam as seguintes operações da API: Você poderá usar todos os recursos do
Explorer e do OpsCenter se o usuário, o grupo ou a função do IAM tiver acesso a essas ações. Você
também pode criar acesso mais restritivo, conforme descrito posteriormente nesta seção.
• CreateOpsItem
• CreateResourceDataSync
• DescribeOpsItems
• DeleteResourceDataSync
• GetOpsItem
• GetOpsSummary
• ListResourceDataSync
• UpdateOpsItem
• UpdateResourceDataSync
O procedimento a seguir descreve como adicionar uma política em linha de acesso total a um usuário do
IAM. Se preferir, você poderá especificar permissão somente leitura atribuindo a política em linha a seguir
para uma conta de usuário, um grupo ou uma função.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetOpsItem",
"ssm:GetOpsSummary",
"ssm:DescribeOpsItems",
"ssm:GetServiceSetting",
"ssm:ListResourceDataSync"
],
"Resource": "*"
}
]

Para obter mais informações sobre como criar e editar políticas de usuários do IAM, consulte Criar políticas
do IAM, no Manual do usuário do IAM. Para obter informações sobre como atribuir essa política a um
grupo do IAM, consulte Anexar uma política a um grupo do IAM.
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Usuários.

3.

Na lista, escolha um nome.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Substitua o conteúdo padrão pela declaração a seguir:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetOpsItem",
"ssm:UpdateOpsItem",
"ssm:DescribeOpsItems",
"ssm:CreateOpsItem",
"ssm:CreateResourceDataSync",
"ssm:DeleteResourceDataSync",
"ssm:ListResourceDataSync",
"ssm:UpdateResourceDataSync"

]

}

],
"Resource": "*"

8.

Escolha Review policy (Revisar política).

9.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha. Por exemplo:
OpsCenter-Access-Full.

10. Escolha Create policy (Criar política).
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Restringir o acesso aos OpsItems usando tags
Você também pode restringir o acesso aos OpsItems usando uma política do IAM em linha que especifique
tags. Veja um exemplo que especifica uma chave de tag de Departamento e um valor de tag de Finanças.
Com essa política, o usuário só pode chamar a operação de API GetOpsItem para visualizar os OpsItems
que foram marcados anteriormente com Key=Department and Value=Finance. Os usuários não podem
visualizar nenhum outro OpsItems.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetOpsItem"
],
"Resource": "*"
,
"Condition": { "StringEquals": { "ssm:resourceTag/Department": "Finance" } }
}
]

Veja a seguir um exemplo que especifica operações de API para visualizar e atualizar OpsItems. Essa
política também especifica dois conjuntos de pares de chave-valor da tag: Departamento-Finança e
Projeto-Unidade.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:GetOpsItem",
"ssm:UpdateOpsItem"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"ssm:resourceTag/Department":"Finance",
"ssm:resourceTag/Project":"Unity"
}
}
}
]

Para obter informações sobre como adicionar tags a um OpsItem, consulte Criar OpsItems
manualmente (p. 216).

Ativar regras padrão
A configuração integrada configura automaticamente as seguintes regras padrão no Amazon EventBridge:
Essas regras criam OpsItems no AWS Systems Manager OpsCenter. Se você não quiser que o
EventBridge crie OpsItems para os eventos a seguir, desmarque essa opção na configuração integrada.
Se preferir, você poderá especificar o OpsCenter como o destino de eventos específicos do EventBridge.
Para mais informações, consulte Configurar o EventBridge para criar OpsItems automaticamente para
eventos específicos (p. 214). Você também pode desativar as regras padrão a qualquer momento na
página Settings (Configurações).
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Important
Você não pode editar os valores Category (Categoria) e Severity (Gravidade) para regras padrão,
mas pode editar esses valores no OpsItems criado com as regras padrão.

Configurar fontes de OpsData
A configuração integrada as fontes de dados a seguir preenchem os widgets do Explorer.
• AWS Support Center (Você deve ter um plano Business ou Enterprise Support para ativar essa fonte).
• AWS Compute Optimizer (Você deve ter um plano Business ou Enterprise Support para ativar essa
fonte).
• Conformidade de associações do Systems Manager State Manager
• AWS Config Compatibilidade
• Systems Manager OpsCenter
• Conformidade de patches do Systems Manager Patch Manager
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Systems Manager Inventory
• AWS Trusted Advisor (Você deve ter um plano Business ou Enterprise Support para ativar essa fonte).
• AWS Security Hub

Especificar chaves de tags
Ao configurar o AWS Systems Manager Explorer, você pode especificar até cinco chaves de etiqueta de
relatório. Essas chaves de tag já devem existir em seus recursos da AWS. Elas não são chaves de tag
novas. Depois de adicionar as chaves para o sistema, você pode filtrar OpsItems no Explorer usando
essas chaves de tag.

Note
Você também pode especificar chaves de tag de relatório na página Settings (Configurações).
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Configurar o Systems Manager Explorer para exibir dados de
várias contas e regiões
O AWS Systems Manager usa uma experiência de configuração integrada para ajudar você a começar
a usar o AWS Systems Manager Explorer e o AWS Systems Manager OpsCenter. Depois de concluir
a Configuração Integrada, o Explorer e o OpsCenter sincronizam os dados automaticamente. Mais
especificamente, esses recursos sincronizam o OpsData e o OpsItems para a Conta da AWS e a Região
da AWS que você usou quando concluiu a Configuração integrada. Para agregar o OpsData e o OpsItems
em outras contas e regiões, crie uma sincronização de dados de recursos, conforme descrito neste tópico.

Note
Para obter mais informações sobre a configuração integrada, consulte Conceitos básicos do
Systems Manager Explorer e do OpsCenter (p. 169).
Sobre a sincronização de dados de recursos do Explorer
A sincronização de dados de recursos do Explorer oferece duas opções de agregação:
• Conta única/várias regiões: você pode configurar o Explorer para agregar OpsItems e OpsData de várias
Regiões da AWS, mas o conjunto de dados é limitado à Conta da AWS atual.
• Várias contas/várias regiões: você pode configurar o Explorer para agregar dados de várias regiões e
contas da Regiões da AWS. Essa opção requer a instalação e a configuração do AWS Organizations.
Se você instalar e configurar o AWS Organizations, poderá agregar dados no Explorer por unidade
organizacional (UO) ou para uma organização inteira. O Systems Manager agrega os dados na conta
de gerenciamento do AWS Organizations antes de exibi-los em Explorer. Para obter mais informações,
consulte O que é o AWS Organizations? no Guia do usuário do AWS Organizations.

Warning
Se você configurar Explorer para agregar dados de uma organização emAWS Organizations, o
sistema habilita o OpsData em todas as contas-membro da organização. Habilitar fontes OpsData
em todas as contas de membros aumenta o número de chamadas para OpsCenter APIs como
CreateOpsItem e GetOpsSummary. Você é cobrado pelas chamadas para essas ações da API.
O diagrama a seguir mostra uma sincronização de dados de recursos configurada para trabalhar com
o AWS Organizations. Nesse cenário, o usuário tem duas contas definidas no AWS Organizations. A
sincronização de dados de recursos agrega dados de ambas as contas e de várias Regiões da AWS na
conta de gerenciamento do AWS Organizations onde são então exibidos no Explorer.
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Sobre várias sincronizações de dados de recursos de conta e região
Esta seção descreve detalhes importantes sobre as sincronizações de dados de recursos de várias contas
e regiões que usam o AWS Organizations. As informações nesta seção se aplicam especificamente se
você escolher uma das seguintes opções na página Create resource data sync (Criar sincronização de
dados de recursos).
• Incluir todas as contas das minhas configurações do AWS Organizations
• Selecionar unidades organizacionais em AWS Organizations
Se você não planeja usar uma dessas opções, ignore esta seção.
Ao criar uma sincronização de dados do recurso, se você escolher uma das opções do AWS
Organizations, o Systems Manager permitirá automaticamente todas as fontes do OpsData em todas as
regiões selecionadas para todas as Contas da AWS em sua organização (ou nas unidades organizacionais
selecionadas). Por exemplo, mesmo que você não tenha ativado o Explorer em uma região, se você
selecionar uma opção do AWS Organizations para a sincronização de dados de recursos, o Systems
Manager coletará automaticamente o OpsData dessa região.
Se você não selecionar uma das opções do AWS Organizations para uma sincronização de dados de
recurso, você deverá concluir a configuração integrada em cada conta e região nas quais quiser que o
Explorer acesse os dados. Caso contrário, o Explorer não exibirá OpsData e OpsItems para as contas e
regiões nas quais você não concluiu a configuração integrada.
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Se você adicionar uma conta filho à sua organização, o Explorer permitirá automaticamente todas
as origens do OpsData para a conta. Se, posteriormente, você remover a conta de criança da sua
organização, o Explorer continuará a coletar o OpsData da conta.
Se você atualizar uma sincronização de dados de recursos existentes que usa uma das opções do AWS
Organizations, o sistema solicitará que você aprove a coleta de todas as origens do OpsData para todas as
contas e regiões afetadas pela alteração.
Se você adicionar um novo serviço à sua Conta da AWS, e se o Explorer coleta o OpsData para esse
serviço, o Systems Manager configura automaticamente o Explorer para coletar esse OpsData. Por
exemplo, se sua organização não usou o AWS Trusted Advisor anteriormente quando você criou uma
sincronização de dados de recursos, mas está inscrita nesse serviço, o Explorer atualiza automaticamente
suas sincronizações de dados de recursos para coletar o OpsData.

Important
Observe as seguintes informações importantes sobre as sincronizações de dados de recursos de
várias contas e regiões:
• A exclusão de uma sincronização de dados do recurso não desativa uma fonte OpsData no
Explorer.
• Para visualizar o OpsData e o OpsItems de várias contas, você deve ter o modo All
features (Todos os recursos) do AWS Organizations ativado e estar conectado à conta de
gerenciamento do AWS Organizations.

Criar uma sincronização de dados de recursos
Antes de configurar a sincronização de dados de recursos para o Explorer, observe os detalhes a seguir.
• O Explorer permite no máximo cinco sincronizações de dados de recursos.
• Depois de criar uma sincronização de dados de recurso para uma região, não é possível alterar as
opções de conta para essa sincronização. Por exemplo, se você criar uma sincronização na região
us-east-2 (Ohio) e escolher a opção Include only the current account (Incluir somente a conta atual),
você não poderá editar essa sincronização posteriormente e escolher a opção Include all accounts
from my AWS Organizations configuration (Incluir todas as contas da minha configuração do ). Em
vez disso, você deve excluir a primeira sincronização de dados de recurso e criar uma nova. Para
obter mais informações, consulte Excluir a sincronização de dados de recursos do Systems Manager
Explorer (p. 184).
• OpsData visualizado no Explorer é somente leitura.
Use o procedimento a seguir para criar uma sincronização de dados de recurso para o Explorer.

Como criar uma sincronização de dados de recurso
1.
2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Explorer.
Escolha Settings (Configurações).

4.

Na seção Configure resource data sync (Configurar sincronização de dados de recurso), escolha
Create resource data sync (Criar sincronização de dados de recurso).
Em Resource data sync name (Nome de sincronização de dados do recurso), insira um nome.
Na seção Add accounts (Adicionar contas), escolha uma opção.

5.
6.

Note
Para usar qualquer uma das opções do AWS Organizations, é necessário estar conectado
à conta de gerenciamento do AWS Organizations ou estar conectado a uma conta de
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administrador delegado do Explorer. Para obter mais informações sobre a conta de
administrador delegado, consulte Configurar um administrador delegado (p. 179).
7.

Na seção Regions to include (Regiões a incluir), escolha uma das seguintes opções.
• Escolha All current and future regions (Todas as regiões atuais e futuras) para sincronizar
automaticamente os dados de todas as Regiões da AWS atuais e de quaisquer novas regiões que
fiquem online no futuro.
• Escolha All regions (Todas as regiões) para sincronizar automaticamente os dados de todas as
Regiões da AWS atuais.
• Escolha individualmente as regiões que você deseja incluir.

8.

Escolha Create resource data sync (Criar sincronização de dados de recurso).

O sistema pode levar vários minutos para preencher o Explorer com dados depois de você criar uma
sincronização de dados de recurso. Você pode exibir a sincronização selecionando-a na lista Select a
resource data sync (Selecionar uma sincronização de dados de recurso) no Explorer.

Configurar um administrador delegado
Se você agregar dados do AWS Systems Manager Explorer de várias contas e Regiões da AWS usando a
sincronização de dados de recursos com o AWS Organizations, sugerimos que configure um administrador
delegado para o Explorer. Um administrador delegado melhora a segurança do Explorer das seguintes
maneiras.
• Limite o número de administradores do Explorer que podem criar ou excluir sincronizações de dados de
recurso de várias contas e de região para apenas um indivíduo.
• Não é mais necessário estar conectado à conta de gerenciamento do AWS Organizations para
administrar as sincronizações de dados de recursos no Explorer.
Para obter mais informações sobre a sincronização de dados de recursos, consulte Configurar o Systems
Manager Explorer para exibir dados de várias contas e regiões (p. 176). Para obter mais informações
sobre o AWS Organizations, consulte What is AWS Organizations? (O que é?) no AWS Organizations
Guia do usuário.
Tópicos
• Antes de começar (p. 179)
• Configurar um administrador delegado do Explorer (p. 180)
• Cancelar o registro de um administrador delegado do Explorer (p. 180)

Antes de começar
A lista a seguir inclui informações importantes sobre a administração delegada do Explorer.
• É possível delegar apenas uma conta para a administração do Explorer.
• O ID da conta especificada como administrador delegado do Explorer deve ser listado como uma contamembro no AWS Organizations. Para obter informações, consulte Criar uma Conta da AWS na sua
organização no Manual do usuário do AWS Organizations.
• Um administrador delegado pode usar todas as operações da API de sincronização de dados
de recursos do Explorer no console ou usando ferramentas programáticas, como o SDK, a AWS
Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS Tools for Windows PowerShell. As operações
da API de sincronização de dados de recursos incluem o seguinte: CreateResourceDataSync,
DeleteResourceDataSync, ListResourceDataSync e UpdateResourceDataSync.
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• Um administrador delegado pode pesquisar, filtrar e agregar dados do Explorer no console ou usando
ferramentas programáticas, como o SDK, a AWS CLI ou o AWS Tools for Windows PowerShell. Para
pesquisar, filtrar e agregar dados, use a operação de API GetOpsSummary.
• As sincronizações de dados de recursos criadas por um administrador delegado só estão disponíveis na
conta de administrador delegado. Não é possível visualizar as sincronizações ou os dados agregados na
conta de gerenciamento do AWS Organizations.
• Um administrador delegado pode criar no máximo cinco sincronizações de dados de recursos.
• Um administrador delegado pode criar uma sincronização de dados de recursos para uma organização
inteira no AWS Organizations ou um subconjunto de unidades organizacionais.

Configurar um administrador delegado do Explorer
Use o procedimento a seguir para registrar um administrador delegado do Explorer.

Como registrar um administrador delegado do Explorer
1.

Faça login na conta de gerenciamento do AWS Organizations.

2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

3.

No painel de navegação, escolha Explorer.

4.

Escolha Settings (Configurações).

5.

Na seção Administrador delegado para o Explorer, verifique se você configurou a função vinculada ao
serviço e as opções de acesso ao serviço necessárias. Se for necessário, selecione os botões Create
role (Criar regra) e Enable access (Ativar acesso) para configurar essas opções.

6.

Em Account ID (ID da conta), insira o ID da Conta da AWS. Essa conta deve ser uma conta-membro
no AWS Organizations.

7.

Selecione Registrar administrador delegado.

O administrador delegado agora tem acesso às opções Include all accounts from my AWS Organizations
configuration (Incluir todas as contas da minha configuração do ) e Select organization units in
(Selecionar unidades organizacionais no AWS Organizations) na página Create resource data sync (Criar
sincronização de dados dos recursos).

Cancelar o registro de um administrador delegado do Explorer
Use o procedimento a seguir para cancelar o registro de um administrador delegado do Explorer. Só é
possível cancelar o registro de uma conta de administrador delegado pela conta de gerenciamento do
AWS Organizations. Quando o registro de uma conta de administrador delegado é cancelado, o sistema
exclui todas as sincronizações de dados de recursos do AWS Organizations criadas pelo administrador
delegado.

Como cancelar o registro de um administrador delegado do Explorer
1.

Faça login na conta de gerenciamento do AWS Organizations.

2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

3.

No painel de navegação, escolha Explorer.

4.

Escolha Settings (Configurações).

5.

Na seção Administrador delegado do Explorer, selecione Cancelar registro. O sistema exibe um aviso.

6.

Insira o ID da conta e selecione Remove (Remover).

A conta não tem mais acesso às operações da API de sincronização de dados de recursos do AWS
Organizations. O sistema exclui todas as sincronizações de dados de recursos do AWS Organizations
criadas pela conta.
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Usar o Systems Manager Explorer
Esta seção inclui informações sobre como personalizar o AWS Systems Manager Explorer, alterando o
layout do widget e os dados exibidos no painel.
Índice
• Editar regras padrão para os OpsItems (p. 181)
• Edite as fontes de dados do Systems Manager Explorer (p. 182)
• Personalizar a exibição e usar filtros (p. 182)
• Excluir a sincronização de dados de recursos do Systems Manager Explorer (p. 184)
• Receber descobertas do AWS Security Hub no Explorer (p. 184)

Editar regras padrão para os OpsItems
Quando você concluir a configuração integrada, o sistema permitirá mais de uma dúzia de regras no
Amazon EventBridge. Essas regras criam automaticamente OpsItems no AWS Systems Manager
OpsCenter. O AWS Systems Manager Explorer exibe informações agregadas sobre OpsItems.
Cada regra inclui um valor predefinido de Category (Categoria) e Severity (Gravidade). Quando o sistema
cria OpsItems a partir de um evento, ele atribui automaticamente os valores predefinidos de Category
(Categoria) e Severity (Gravidade).

Important
Você não pode editar os valores Category (Categoria) e Severity (Gravidade) para regras padrão,
mas pode editar esses valores no OpsItems criado com as regras padrão.

Como editar regras padrão para criar OpsItems
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Escolha Settings (Configurações).

4.

Na seção OpsItems rules (Regras do OpsItems), selecione Edit (Editar).
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5.

Expanda CWE rules (Regras do CWE).

6.

Desmarque a caixa de seleção ao lado das regras que você não deseja usar.

7.

Use as listas Category (Categoria) e Severity (Gravidade) para alterar essas informações de uma
regra.

8.

Escolha Save (Salvar).

Suas alterações entrarão em vigor na próxima vez que o sistema criar um OpsItem.

Edite as fontes de dados do Systems Manager Explorer
O AWS Systems Manager Explorer exibe dados das seguintes fontes. Você pode editar as configurações
do Explorer para adicionar ou remover fontes de dados:
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• AWS Systems Manager OpsCenter
• Conformidade de patches do AWS Systems Manager Patch Manager
• Conformidade das associações do AWS Systems Manager State Manager
• AWS Trusted Advisor
• AWS Compute Optimizer
• Casos do AWS Support Center
• Conformidade de regras e recursos do AWS Config
• Descobertas do AWS Security Hub

Note
• Para visualizar casos do AWS Support Center no Explorer, você deve ter uma conta Enterprise
ou Business configurada com o AWS Support Support.
• Não é possível configurar o Explorer para parar de exibir dados de OpsItem do OpsCenter.
Antes de começar
Verifique se você configurou os serviços que preenchem os widgets do Explorer com dados. Para mais
informações, consulte Configurando serviços relacionados (p. 169).

Como editar fontes de dados
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Escolha Settings (Configurações).

4.

Na seção OpsData sources (Fontes de OpsData), escolha Edit (Editar).

5.

Expanda OpsData sources (Fontes de OpsData).

6.

Adicione ou remova uma ou mais fontes.

7.

Escolha Save (Salvar).

Personalizar a exibição e usar filtros
Você pode personalizar o layout do widget no AWS Systems Manager Explorer usando um recurso de
arrastar e soltar. Você também pode personalizar os OpsData e OpsItems exibidos no Explorer usando
filtros, conforme descrito neste tópico.
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Personalizar o layout do widget
Use o procedimento a seguir para personalizar o layout do widget no Explorer.

Como personalizar o layout do widget
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Escolha um widget que você deseja mover.

4.

Clique e mantenha pressionado o nome do widget e arraste-o até o novo local.

5.

Repita este processo para cada widget que você deseja reposicionar.

Se você decidir que não gosta do novo layout, escolha Reset layout (Redefinir layout) para mover todos os
widgets de volta para o local original.

Usar filtros para alterar os dados exibidos no Explorer
Por padrão, o Explorer exibe dados da Conta da AWS e da região atual. Se você criar uma ou mais
sincronizações de dados de recurso, poderá usar filtros para alterar qual sincronização está ativa. Depois,
você pode optar por exibir dados para uma região específica ou para todas as regiões. Você também pode
usar a barra de pesquisa para filtrar diferentes critérios de OpsItem e chave-tag.

Como alterar os dados exibidos no Explorer usando filtros
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Na seção Filter (Filtro), use a lista Select a resource data sync (Selecionar uma sincronização de
dados de recurso) para escolher uma sincronização.

4.

Use a lista Regions (Regiões) para escolher uma região específica da Região da AWS ou escolha All
Regions (Todas as regiões).
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5.

Escolha a barra de pesquisa e os critérios para filtrar os dados.

6.

Pressione Enter.

O Explorer manterá as opções de filtro selecionadas se você fechar e reabrir a página.

Excluir a sincronização de dados de recursos do Systems
Manager Explorer
No AWS Systems Manager Explorer, você pode agregar OpsData e OpsItems de outras contas e regiões
criando uma sincronização de dados de recurso.
Não é possível alterar as opções de conta para uma sincronização de dados de recurso. Por exemplo,
se você criou uma sincronização na região us-east-2 (Ohio) e escolheu a opção Include only the current
account (Incluir somente a conta atual), você não poderá editar essa sincronização posteriormente e
escolher a opção Include all accounts from my AWS Organizations configuration (Incluir todas as contas da
minha configuração do ). Em vez disso, você deve excluir a sincronização de dados de recurso e criar uma
nova, conforme descrito no procedimento a seguir.

Como excluir uma sincronização de dados de recurso
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Escolha Settings (Configurações).

4.

Na seção Configure resource data sync (Configurar sincronização de dados de recurso), escolha a
sincronização de dados de recurso que deseja excluir.

5.

Escolha Delete (Excluir).

Receber descobertas do AWS Security Hub no Explorer
O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do estado da segurança na AWS e ajuda a verificar a
conformidade do ambiente com os padrões e as práticas recomendadas de segurança do setor. O Security
Hub coleta dados de segurança de Contas da AWS, serviços e produtos de parceiros compatíveis, além
de ajudar a analisar suas tendências de segurança e identificar os problemas de segurança de prioridade
mais alta.
O Explorer, um recurso do AWS Systems Manager, integra-se ao Security Hub para permitir que
você receba as descobertas do Security Hub no Explorer. As descobertas do Security Hub fornecem
informações de segurança que você pode usar no Explorer para agregar e tomar medidas sobre seus
problemas operacionais, de segurança e de performance no Systems Manager. Você pode visualizar um
widget que fornece um resumo de todas as descobertas do Security Hub com base na gravidade.
Ativar a integração do Security Hub acumula um custo. O Explorer integra-se ao Systems Manager
OpsCenter(OpsCenter) para fornecer descobertas do Security Hub. Há um custo para usar o Explorer
com o OpsCenter. Para obter mais informações, consulte Receber descobertas do AWS Security Hub no
OpsCenter (p. 240) e Definição de preço do AWS Systems Manager.
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Como o Explorer recebe todas as descobertas do Security Hub
No Security Hub, os problemas de segurança são monitorados como descobertas. Algumas descobertas
provêm de problemas que são detectados por outros Serviços da AWS ou por parceiros terceirizados. O
Security Hub também tem um conjunto de regras que ele usa para detectar problemas de segurança e
gerar descobertas.
O AWS Systems Manager Explorer é um dos Serviços da AWS que recebe descobertas do Security Hub.

Mecanismo para receber as descobertas do Security Hub
Para receber as descobertas do Security Hub, o Explorer aproveita a integração do Security Hub com o
Amazon EventBridge. O Security Hub envia descobertas para o EventBridge, que usa uma regra de evento
para enviar as descobertas para o Explorer.

Tipos de descobertas que o Explorer recebe
O Explorer recebe todas as descobertas Security Hub. Você pode ver todas as descobertas com base na
gravidade no widget do Explorerquando ativar as configurações padrão do Security Hub. O Explorer cria
OpsItems para as descobertas de segurança Críticas e Altas por padrão. Você pode configurar o Explorer
para criar OpsItems para descobertas de gravidade média e baixa. O Explorer não cria OpsItems para
descobertas de gravidade informativa. No entanto, você pode visualizar informações dados operacionais
no painel do Explorer, no widget de resumo de descobertas do Security Hub. O Explorer cria o OpsData
para todas as descobertas, independentemente da gravidade. Para obter mais informações sobre a
gravidade das descobertas do Security Hub, consulte Gravidade no Manual do usuário do AWS Security
Hub.

Quanto tempo leva para receber descobertas do Security Hub?
Quando o Security Hub cria uma nova descoberta, ela costuma ser visível no Explorer em segundos.

Tentar novamente se houver uma interrupção do sistema
Os dados do Security Hub são retidos no Explorer por até 7 dias para tentar novamente se houver uma
interrupção do sistema. O Security Hub também é atualizado a cada 12 horas em todas as regras padrão
do Security Hub.

Ativar e configurar a integração
Este tópico descreve como configurar o Explorer para começar a receber descobertas do Security Hub.
Antes de começar
Conclua as seguintes tarefas antes de configurar o Explorer para começar a receber descobertas do
Security Hub.
• Ative e configure o Security Hub. Para obter mais informações , consulte Configurar o Security Hub no
Manual do usuário do AWS Security Hub.
• Faça login na conta de gerenciamento do AWS Organizations. O Systems Manager requer acesso
ao AWS Organizations para criar OpsItems das descobertas do Security Hub. Depois de se registrar
na conta de gerenciamento, você deverá selecionar o botão Enable access (Habilitar acesso) na guia
Explorer Configure dashboard (Configurar painel do Explorer), conforme descrito no procedimento a
seguir. Se você não fizer login na conta de gerenciamento do AWS Organizations, você não poderá
permitir acesso e o Explorer não poderá criar OpsItems com base nas descobertas do Security Hub.

Para começar a receber as descobertas do Security Hub
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Selecione Settings.

4.

Selecione a guia Configure dashboard (Configurar painel).

5.

Selecione AWS Security Hub.

6.

Selecione o controle deslizante Disabled (Desabilitado) para ativar o AWS Security Hub.
As descobertas críticas e de alta segurança são exibidas por padrão. Para também exibir descobertas
de segurança Média e Baixa, selecione o botão deslizante Disabled (Desabilitado), ao lado de
Medium, Low (Médio, Baixo).

7.

Na seção OpsItems created by Security Hub findings (OpsItems criados pelas descobertas do Security
Hub), selecione Enable access (Habilitar acesso). Se esse botão não for exibido, faça login na conta
de gerenciamento do AWS Organizations e retorne a esta página para selecionar o botão.

Como examinar as descobertas do Security Hub.
O procedimento a seguir descreve como visualizar as descobertas do Security Hub.

Para visualizar descobertas do Security Hub
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Localize o widget de resumo das descobertas do AWS Security Hub. Isso exibe suas descobertas do
Security Hub. Você pode selecionar um nível de gravidade para exibir uma descrição detalhada do
OpsItem correspondente.

Como parar de receber descobertas
O procedimento a seguir descreve como parar de receber descobertas do Security Hub.

Para interromper o recebimento das descobertas do Security Hub
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Selecione Settings.

4.

Selecione a guia Configure dashboard (Configurar painel).

5.

Selecione o controle deslizante Enabled (Habilitado) para desativar o AWS Security Hub.

Exportar OpsData do Systems Manager Explorer
Quando você seleciona um link no AWS Systems Manager Explorer, algumas páginas exibem OpsData
em uma lista. Essas páginas incluem um botão Export (Exportar) que permite exportar até 5.000 itens de
OpsData como um arquivo de valores separados por vírgula (.csv) para um bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3). Antes de exportar dados de páginas do Explorer, você deve configurar a
exportação de dados conforme descrito neste tópico.
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Antes de começar
Ao configurar a exportação de dados, você deverá especificar um tópico do Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) que existe na mesma Região da AWS para onde você deseja exportar os dados.
O Systems Manager envia uma notificação para o tópico do Amazon SNS quando uma exportação é
concluída. Para obter informações sobre como criar um tópico do Amazon SNS, consulte Tutorial: criar um
tópico do Amazon SNS.
Além disso, esteja ciente de que, ao exportar dados do Explorer, o Systems Manager cria uma função do
AWS Identity and Access Management (IAM) chamada AmazonSSMExplorerExportRole. Essa função
usa a seguinte política do IAM:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::{{ExportDestinationS3BucketName}}/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::{{ExportDestinationS3BucketName}}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"{{SnsTopicArn}}"
]
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},
{

},
{

},
{

]

}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogStream"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetOpsSummary"
],
"Resource": [
"*"
]

A função inclui a seguinte entidade de confiança.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Como exportar OpsData do Explorer
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Explorer.
Escolha Settings (Configurações).
Na seção Configure data export (Configurar exportação de dados), escolha Edit (Editar).
Para fazer upload do arquivo de exportação de dados para um bucket do S3, escolha Select an
existing S3 bucket (Selecionar um bucket existente do S3) e escolha o bucket na lista. Para fazer
upload do arquivo de exportação de dados para um novo bucket do S3, escolha Create a new S3
bucket (Criar um bucket do S3) e insira o nome que deseja usar para o novo bucket.
Use a lista Select an Amazon SNS topic ARN (Selecionar um ARN de tópico do Amazon SNS) para
escolher o tópico que você quer notificar quando a exportação for concluída.
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7.

Escolha Create (Criar OpsItem).

Agora você pode exportar OpsData de páginas do Explorer para o bucket especificado do S3.
Se você não puder exportar dados usando este procedimento, verifique se sua conta de usuário, grupo
ou função do IAM inclui as ações do iam:CreatePolicyVersion e do iam:DeletePolicyVersion.
Para obter informações sobre como adicionar essas ações à sua conta de usuário, grupo ou função,
consulte Editar políticas do IAM no Manual do usuário do IAM.

Solução de problemas do Systems Manager Explorer
Este tópico inclui informações sobre como resolver problemas comuns com o AWS Systems Manager
Explorer.
Não é possível filtrar recursos da AWS no Explorer depois de atualizar as etiquetas na página Settings
(Configurações)
Se você atualizar chaves de etiquetas ou outras configurações de dados no Explorer, o sistema poderá
levar até seis horas para sincronizar dados com base em suas alterações.
As opções do AWS Organizations na página Criar sincronização de dados de recursos estão desabilitadas
As opções Include all accounts from my AWS Organizations configuration (Incluir todas as contas da minha
configuração) e Select organization units in AWS Organizations (Selecionar unidades organizacionais
na ) página Create resource data sync (Criar sincronização de dados de recursos) só estarão disponíveis
se você configurar e configurar AWS Organizations. Se você configurar o AWS Organizations, a conta
de gerenciamento do AWS Organizations ou um administrador delegado do Explorer, poderá criar
sincronizações de dados de recursos que usam essas opções.
Para obter mais informações, consulte Configurar o Systems Manager Explorer para exibir dados de várias
contas e regiões (p. 176) e Configurar um administrador delegado (p. 179).
O Explorer não exibe nenhum dado
• Verifique se você concluiu a configuração integrada em cada conta e região onde o Explorer deseja
acessar e exibir dados. Caso contrário, o Explorer não exibirá OpsData e OpsItems para as contas
e regiões nas quais você não concluiu a configuração integrada. Para mais informações, consulte
Conceitos básicos do Systems Manager Explorer e do OpsCenter (p. 169).
• Ao usar o Explorer para exibir dados de várias contas e regiões, verifique se você está conectado à
conta de gerenciamento do AWS Organizations. Para exibir OpsData e OpsItems de várias contas e
regiões, você deve estar conectado a essa conta.
Widgets sobre instâncias do Amazon EC2 não exibem dados
Se os widgets sobre instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), como Instance count
(Contagem de instâncias), Managed instances (Instâncias gerenciadas) e Instance by AMI (Instância por
AMI), não exibirem dados, verifique o seguinte:
• Verifique se você esperou vários minutos. O OpsData pode levar vários minutos para ser exibido no
Explorer após a conclusão da configuração integrada.
• Verifique se você configurou o gravador de configuração do AWS Config. O Explorer usa dados
fornecidos pelo gravador de configuração do AWS Config para preencher widgets com informações
sobre as instâncias do EC2. Para obter mais informações, consulte Gerenciar o gravador de
configuração.
• Verifique se a fonte de OpsData do Amazon EC2 está ativa na página Settings (Configurações). Além
disso, verifique se mais de 6 horas se passaram desde que você ativou o gravador de configuração
ou desde que fez alterações nas instâncias. O Systems Manager pode levar até seis horas para exibir
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dados do AWS Config nos widgets do Explorer EC2, depois que você ativar inicialmente o gravador de
configurações ou fazer alterações em suas instâncias.
• Lembre-se de que, se uma instância for interrompida ou encerrada, o Explorer deixará de exibir essas
instâncias após 24 horas.
• Verifique se você está na Região da AWS correta, na qual você configurou as instâncias do Amazon
EC2. O Explorer não exibe dados sobre instâncias on-premises.
• Se você configurou uma sincronização de dados de recurso para várias contas e regiões, verifique se
está conectado à conta de gerenciamento do Organizations.
O widget de patch não exibe dados
O widget Non-compliant instances for patching (Instâncias não compatíveis para a aplicação de patches)
exibe apenas os dados sobre instâncias de patch que não são compatíveis. Esse widget não exibirá dados
se suas instâncias forem compatíveis. Se você suspeitar que tem instâncias não compatíveis, verifique
se instalou e configurou patches do Systems Manager e use o AWS Systems Manager Patch Manager
para verificar a conformidade do patch. Para mais informações, consulte AWS Systems Manager Patch
Manager (p. 1139).
Questões diversas
O Explorer não permite que você edite ou corrija OpsItems: OpsItems visualizados em contas ou regiões
são somente leitura. Eles só podem ser atualizados e corrigidos de sua conta ou região inicial.

AWS Systems Manager OpsCenter
O OpsCenter, um recurso do AWS Systems Manager, fornece um local central onde engenheiros de
operações e profissionais de TI podem visualizar, investigar e resolver itens de trabalho operacionais
(OpsItems) relacionados a recursos da AWS. O OpsCenter foi projetado para reduzir o tempo médio de
resolução de problemas que afetam os recursos da AWS. Esse recurso do Systems Manager agrega e
padroniza o OpsItems em todos os serviços enquanto fornece dados de investigação contextuais sobre
cada OpsItem, OpsItems relacionados e recursos relacionados. O OpsCenter também fornece runbooks
do Systems Manager Automation que você pode usar para resolver problemas rapidamente. Você pode
especificar dados personalizados e pesquisáveis para cada OpsItem. Você também pode visualizar
relatórios de resumo gerados automaticamente sobre o OpsItems por status e origem. Para começar a
usar o OpsCenter, abra o Systems Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de
navegação, escolha OpsCenter.
O OpsCenter é integrado ao Amazon EventBridge e ao Amazon CloudWatch. Isso significa que você
pode configurar esses serviços para criar automaticamente um OpsItem no OpsCenter quando um alarme
do CloudWatch entra no estado ALARM ou quando o EventBridge processa um evento de qualquer
AWS service (Serviço da AWS) que publica eventos. Configurar alarmes do CloudWatch e eventos do
EventBridge para criar OpsItems automaticamente permite diagnosticar e corrigir rapidamente problemas
com os recursos da AWS em um único console.
Para ajudar você a diagnosticar problemas, cada OpsItem inclui informações contextualmente relevantes
como o nome e o ID do recurso da AWS que gerou o OpsItem, detalhes do alarme ou do evento, histórico
de alarmes e um gráfico da linha do tempo do alarme.
Para o recurso da AWS, o OpsCenter agrega informações de AWS Config de logs do AWS CloudTrail e do
Amazon CloudWatch Events, para que você não precise navegar em várias páginas do console durante
sua investigação.
A lista a seguir inclui tipos de recursos e métricas da AWS para os quais os clientes configuram os alarmes
do CloudWatch que criam OpsItems.
• Amazon DynamoDB: ações de leitura e gravação de banco de dados atingem um limite
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• Amazon EC2: a utilização da CPU atinge um limite
• Faturamento da AWS: cobranças estimadas atingem um limite
• Amazon EC2: falha na verificação de status de uma instância
• Amazon Elastic Block Store (EBS): a utilização do espaço em disco atinge um limite
A lista a seguir inclui tipos de regras do EventBridge configuradas pelo cliente para criar OpsItems.
• AWS Security Hub: alerta de segurança emitido
• DynamoDB: um evento de controle de utilização
• Amazon EC2 Auto Scaling falha ao iniciar uma instância.
• Systems Manager: falha na execução de uma automação
• AWS Health: um alerta para manutenção programada
• EC2: alteração do estado da instância de Running para Stopped
O OpsCenter também é integrado ao Amazon CloudWatch Application Insights para .NET e SQL Server.
Isso significa que você pode criar automaticamente OpsItems para problemas detectados em seus
aplicativos. Você também pode integrar o OpsCenter ao AWS Security Hub para agregar e tomar medidas
sobre seus problemas operacionais, de segurança e de performance no Systems Manager.
Engenheiros de operações e profissionais de TI podem criar, visualizar e editar OpsItems usando a página
OpsCenter no console do AWS Systems Manager, operações de API pública, a AWS Command Line
Interface (AWS CLI), o AWS Tools for Windows PowerShell ou os AWS SDKs .As operações da API
pública OpsCenter também permitem que você integre o OpsCenter a seus sistemas de gerenciamento de
casos e painéis de integridade.

Integração do OpsCenter
A tabela a seguir descreve como o OpsCenter se integra a outros Serviços da AWS e recursos do Systems
Manager. Quando ele é integrado a esses serviços e recursos, o OpsCenter ajuda você a diagnosticar e
corrigir problemas rapidamente com recursos da AWS a partir de um único console.
Serviço ou recurso

Detalhes

Para obter mais informações

EventBridge

Você pode configurar o
Amazon EventBridge para criar
automaticamente um OpsItem
no OpsCenter quando o sistema
processa um evento de qualquer
AWS service (Serviço da AWS)
que publica eventos. A lista
seguinte inclui tipos de regras
do EventBridge que você pode
usar para configurar para criar
OpsItems:

Configurar o EventBridge
para criar OpsItems
automaticamente para eventos
específicos (p. 214)

• AWS Security Hub: alerta de
segurança emitido
• Amazon DynamoDB: um
evento de controle de
utilização
• Amazon EC2 Auto Scaling
falha ao iniciar uma instância.
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Serviço ou recurso

Detalhes

Para obter mais informações

• Systems Manager: falha na
execução de uma automação
• AWS Health: um alerta para
manutenção programada
• Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2):
alteração do estado da
instância de Running para
Stopped
Para ajudar você a diagnosticar
problemas, cada OpsItem inclui
informações contextualmente
relevantes sobre o evento, como
o nome e o ID do recurso da
AWS que gerou o OpsItem e
detalhes sobre o evento.
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Serviço ou recurso

Detalhes

Para obter mais informações

CloudWatch

Você pode configurar o
Configurar o CloudWatch
Amazon CloudWatch para criar
para criar OpsItems de
automaticamente um OpsItem no alarmes (p. 206)
OpsCenter quando um alarme
do CloudWatch entrar no estado
ALARM. A lista a seguir inclui
tipos de recursos e métricas
da AWS para os quais você
pode configurar os alarmes do
CloudWatch que criam OpsItems:
• DynamoDB: ações de leitura e
gravação de banco de dados
atingem um limite
• Amazon EC2: a utilização da
CPU atinge um limite
• AWS Billing and Cost
Management: cobranças
estimadas atingem um limite
• Amazon EC2: falha na
verificação de status de uma
instância
• Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS): a utilização do
espaço em disco atinge um
limite
Para ajudar você a diagnosticar
problemas, cada OpsItem inclui
informações contextualmente
relevantes sobre o alarme, como
o nome e o ID do recurso da
AWS que gerou o OpsItem,
detalhes do alarme, histórico do
alarme e um gráfico da linha do
tempo do alarme.
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Serviço ou recurso

Detalhes

Para obter mais informações

Incident Manager

O AWS Incident Manager,
um recurso do Systems
Manager, fornece um console
de gerenciamento de incidentes
que ajuda você a reduzir e
se recuperar de incidentes
que afetam suas aplicações
hospedadas na AWS. Um
incidente é qualquer interrupção
ou redução não planejada
na qualidade dos serviços.
Depois de instalar e configurar
o Incident Manager, o sistema
criará automaticamente o
OpsItems em OpsCenter quando
incidentes forem criados no
Incident Manager. Você também
pode adicionar incidentes
manualmente a uma OpsItem.

Trabalhar com incidentes
do Incident Manager no
OpsCenter (p. 230)

Depois que um incidente é
resolvido, a análise pós-incidente
orienta você na identificação
de melhorias na resposta a
incidentes e na recomendação
de itens de ação para lidar com
as descobertas. Com problemas
operacionais de alta gravidade,
como incidentes, a criação de
um OpsItem no OpsCenter
fornece aos operadores uma
visão completa dos itens do
incidente, da análise e da ação.
Essa visão abrangente melhora
o tempo de resolução e ajuda a
atenuar problemas semelhantes
no futuro.
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Serviço ou recurso

Detalhes

Para obter mais informações

CloudWatch Application Insights
para .NET e SQL Server.

O OpsCenter também é
integrado ao CloudWatch
Application Insights para .NET
e SQL Server. O CloudWatch
Application Insights ajuda a
monitorar as aplicações que
usam instâncias do Amazon
EC2 juntamente com outros
recursos de aplicações. Esse
recurso identifica e configura
as principais métricas, logs e
alarmes na pilha de tecnologia
e nos recursos da aplicação.
Esse recurso também cria
painéis automatizados para
problemas detectados. Os
painéis incluem anomalias
métricas correlacionadas, erros
de log e outras informações para
ajudar você a determinar a causa
raiz dos erros. Ao configurar
os recursos das aplicações
no CloudWatch Application
Insights, você pode escolher
que o sistema crie OpsItems
no OpsCenter, quando os
problemas forem detectados.

Configurar a aplicação no
Manual do usuário do Amazon
CloudWatch

Para cada recurso da AWS que gera automaticamente um OpsItem, o OpsCenter agrega informações de
AWS Config, dos logs do AWS CloudTraile do EventBridge. Como resultado, você não precisa navegar em
várias páginas de console durante a investigação.

Como o OpsCenter beneficia minha organização?
O OpsCenter possibilita um padrão e uma experiência unificada para visualização, trabalho e correção
de problemas relacionados aos recursos da AWS. Um padrão e uma experiência unificada melhoram o
tempo necessário para corrigir problemas, investigar problemas relacionados e treinar novos engenheiros
de operações e profissionais de TI. Uma experiência padrão e unificada também reduz o número de erros
manuais inseridos no sistema de gerenciamento e correção de problemas.
Mais especificamente, o OpsCenter oferece os seguintes benefícios para engenheiros de operações e
organizações:
• Não é mais necessário navegar em várias páginas do console para visualizar, investigar e resolver
OpsItems relacionados aos recursos da AWS. Os OpsItems são agregados aos serviços, em um local
central.
• Você pode visualizar dados específicos do serviço e relevantes contextualmente para o OpsItems,
que são gerados automaticamente pelos alarmes do CloudWatch, eventos do EventBridge e pelo
CloudWatch Application Insights para .NET e SQL Server.
• Você pode especificar o nome do recurso da Amazon (ARN) de um recurso relacionado a um OpsItem.
Ao especificar recursos relacionados, o OpsCenter usa lógica integrada para ajudar a evitar a criação de
OpsItems duplicados.
• Você pode visualizar detalhes e informações de resolução sobre OpsItems semelhantes.
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• Você pode visualizar rapidamente informações sobre runbooks do Automation do Systems Manager e
executá-los para resolver problemas.

Quais são os recursos do OpsCenter?
• Criação de OpsItem automatizada e manual
O OpsCenter é integrado ao Amazon CloudWatch. Isso significa que você pode configurar o CloudWatch
para criar automaticamente um OpsItem no OpsCenter quando um alarme entra no estado ALARM ou
quando o Amazon EventBridge processa um evento de qualquer AWS service (Serviço da AWS) que
publica eventos. Você também pode criar OpsItems manualmente.
O OpsCenter também é integrado ao Amazon CloudWatch Application Insights para .NET e SQL Server.
Isso significa que você pode criar automaticamente OpsItems para problemas detectados em seus
aplicativos.
• OpsItems detalhados e pesquisáveis
Cada OpsItem inclui vários campos de informações, inclusive título, ID, prioridade, descrição, origem do
OpsItem e data e hora em que foi atualizado pela última vez. Cada OpsItem também inclui os seguintes
recursos configuráveis:
• Status: Aberto, Em andamento, Resolvido ou Aberto e em andamento.
• Recursos relacionados: um recurso relacionado é o recurso afetado ou o recurso que iniciou o evento
do EventBridge que criou o OpsItem. Cada OpsItem inclui uma seção Related resources (Recursos
relacionados) em que o OpsCenter lista automaticamente o nome do recurso da Amazon (ARN) do
recurso selecionado. Você também pode especificar manualmente ARNs de recursos relacionados.
Para alguns tipos de ARN, OpsCenter cria automaticamente um deep link que exibe detalhes sobre
o recurso sem a necessidade de visitar outras páginas do console para visualizar essas informações.
Por exemplo, se especificar o ARN de uma instância do EC2, você poderá visualizar todos os detalhes
fornecidos pelo EC2 sobre essa instância em OpsCenter. Você pode adicionar manualmente os ARNs
de recursos relacionados adicionais. Cada OpsItem pode listar, no máximo, 100 ARNs de recursos
relacionados. Para mais informações, consulte Trabalhar com recursos relacionados (p. 221).
• Relacionados e similaresOpsItems: Com orelacionadas aoOpsItemsRecurso, é possível especificar
os IDs deOpsItemsque estão de alguma forma relacionados com oOpsItem. OSimilarOpsItemRecurso
revisa automaticamenteOpsItemtítulos e descrições e, em seguida, lista outrosOpsItemsQue possam
estar relacionadas ou sejam de seu interesse.
• Dados operacionais pesquisáveis e privados: dados operacionais são dados personalizados
que fornecem detalhes da referência úteis sobre o OpsItem. Por exemplo, você pode especificar
arquivos de log, strings de erro, chaves de licença, dicas para solução de problemas ou outros dados
relevantes. Você insere dados operacionais como pares de chave/valor. A chave tem um tamanho
máximo de 128 caracteres. O valor tem um tamanho máximo de 20 KB.
Esses dados personalizados são pesquisáveis, mas com restrições. Para o recurso Searchable
operational data (Dados operacionais pesquisáveis), todos os usuários com acesso à página OpsItem
Overview (Visão geral do Opsitem) (conforme fornecido pela operação de API DescribeOpsItems)
podem visualizar e pesquisar nos dados especificados. Para o recurso Private operational data (Dados
operacionais privados), os dados só são visualizáveis por usuários que tenham acesso ao OpsItem
(conforme fornecido pela operação de API GetOpsItem).
• Desduplicação: ao especificar recursos relacionados, o OpsCenter usa a lógica integrada para
ajudar a evitar a criação de OpsItems duplicados. O OpsCenter também inclui um recurso chamado
Insights operacionais, que exibe informações sobre OpsItems duplicados. Para limitar ainda mais
o número de duplicadosOpsItemsna sua conta, você pode especificar manualmente uma string de
desduplicação para uma regra de evento EventBridge. Para mais informações, consulte Reduzir
OpsItems duplicados (p. 226).

196

AWS Systems Manager Guia do usuário
Quais são os recursos do OpsCenter?

• Edição em massa do OpsItems: você pode selecionar vários OpsItems em OpsCenter e editar um dos
seguintes campos: Status (Status), Priority (Prioridade), Severity (Gravidade), Category (Categoria).
• Correção fácil usando registros
Cada OpsItem inclui uma seção Runbooks com uma lista de runbooks do Systems Manager Automation
que você pode usar para corrigir automaticamente problemas comuns com os recursos da AWS.
Se você abrir umOpsItem, escolha umAWSrecurso para issoOpsItemE, em seguida, escolha aRun
automationBotão no console eOpsCenterfornece uma lista de runbooks de automação que você pode
executar noAWSque gerou oOpsItem. Depois de executar um runbook de automação em um OpsItem,
o runbook será associado automaticamente ao recurso relacionado do OpsItem para referência futura e
execução fácil. Além disso, se você configurar automaticamente as regras do OpsItem no EventBridge
usando o OpsCenter, o EventBridge associará automaticamente runbooks a eventos comuns. O
OpsCenter mantém um registro de 30 dias dos runbooks de automação executados para um OpsItem
específico. Para mais informações, consulte Corrigir problemas de OpsItem usando o Automation do
Systems Manager (p. 232).
• Alterar notificação: você pode especificar o ARN de um tópico do Amazon Simple Notification Service
(SNS) e publicar notificações sempre que um OpsItem for alterado ou editado. O tópico do SNS deve
existir na mesma Região da AWS que o OpsItem.
• Recursos de pesquisa do OpsItem abrangentes: o OpsCenter fornece várias opções de pesquisa para
ajudar a localizar rapidamente os OpsItems. Aqui estão vários exemplos de como você pode pesquisar:
ID do OpsItem, título, hora da modificação mais recente, valor de dados operacionais, origem e ID
do Automation de execução de um runbook, para mencionar alguns. Você pode limitar ainda mais
resultados de pesquisa usando filtros de status.
• Relatórios de resumo do OpsItem
O OpsCenter inclui uma página de relatório de resumo que exibe automaticamente as seguintes seções:
• Status summary (Resumo de status): um resumo de OpsItems por status (Aberto, Em andamento,
Resolvido, Aberto e em andamento).
• Sources with most open OpsItems (Origens com a maioria de OpsItems abertos): um detalhamento
dos principais Serviços da AWS com OpsItems abertos.
• OpsItems by source and age (OpsItems por origem e idade): uma contagem de OpsItems, agrupadso
por fonte e dias desde a criação.
Para obter mais informações sobre como visualizar relatórios de resumo do OpsCenter, consulte
Visualizar relatórios de resumo do OpsCenter (p. 236).
• Controle de acesso do IAM
Ao usar políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você poderá controlar quais membros
da organização poderá criar, visualizar, listar e atualizar o OpsItems. Você também pode atribuir tags a
OpsItems e criar políticas do IAM que concedam acesso a usuários e grupos com base em tags. Para
mais informações, consulte Conceitos básicos do OpsCenter (p. 199).
• Registro de auditoria de suporte a recursos
Você pode auditar e registrar ações do usuário do OpsCenter em sua Conta da AWS por meio da
integração com outros Serviços da AWS. Para mais informações, consulte Auditar e registrar atividades
do OpsCenter em log (p. 242).
• Acesso por Console, CLI, PowerShell e SDK aos recursos do OpsCenter
Você pode trabalhar com o OpsCenter usando console do AWS Systems Manager, o AWS Command
Line Interface (AWS CLI), o AWS Tools for PowerShell ou o SDK da AWS de sua escolha.
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Como o OpsCenter funciona com o Amazon
EventBridge? Qual serviço devo usar?
O Amazon EventBridge oferece uma transmissão quase em tempo real dos eventos do sistema
que descrevem as alterações nos recursos da AWS. Com regras simples que você pode configurar
rapidamente, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais streams ou funções de destino.
De modo geral, o EventBridge informa a você que há um problema nos recursos.
O OpsCenter ajuda a investigar e corrigir o problema. O OpsCenter reúne dados do EventBridge ou dados
inseridos manualmente pelos engenheiros para que eles possam realizar uma investigação aprofundada.
O OpsCenter também fornece registros de automação para corrigir rapidamente esses problemas. O
OpsCenter se integra ao EventBridge permitindo criar OpsItems automaticamente (ou você pode criar o
OpsItems manualmente ) para processar os seguintes tipos de problemas: degradação de performance,
alterações de estado, falhas de execução, notificações de manutenção e alertas de segurança.

O OpsCenter se integra ao meu sistema de
gerenciamento de casos existente?
O OpsCenter foi projetado para complementar seus sistemas de gerenciamento de casos existentes.
Você pode integrar o OpsItems ao sistema de gerenciamento de casos existentes usando ações de API
públicas. Você também pode manter fluxos de trabalho do ciclo manual em seus sistemas atuais e usar o
OpsCenter como uma central de investigação e correção.
Para obter informações sobre o as operações de API públicas do OpsCenter, consulte as seguintes
operações de API na Referência de API do AWS Systems Manager.
• CreateOpsItem
• DescribeOpsItems
• GetOpsItem
• GetOpsSummary
• UpdateOpsItem

Há cobrança pelo uso do OpsCenter?
Sim. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do AWS Systems Manager.

O OpsCenter funciona com meus nós gerenciados
híbridos e on-premises?
Sim. Você pode usar o OpsCenter para investigar e corrigir problemas com os nós gerenciados onpremises configurados para o Systems Manager. Para obter mais informações sobreno como definir e
configurar servidores on-premises e máquinas virtuais do Systems Manager, consulte Configurar o AWS
Systems Manager para ambientes híbridos (p. 34).

Quais são as cotas para o OpsCenter?
Você pode exibir cotas para todos os recursos do Systems Manager em Systems Manager service quotas
(Cotas de serviço do Systems Manager) na Referência geral da Amazon Web Services. A menos que
especificado de outra forma, cada cota é específica da região.
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Tópicos
• Conceitos básicos do OpsCenter (p. 199)
• Criar OpsItems (p. 205)
• Trabalho com OpsItems (p. 221)
• Reduzir OpsItems duplicados (p. 226)
• Trabalhar com incidentes do Incident Manager no OpsCenter (p. 230)
• Corrigir problemas de OpsItem usando o Automation do Systems Manager (p. 232)
• Visualizar relatórios de resumo do OpsCenter (p. 236)
• Referência de recursos compatíveis (p. 236)
• Receber descobertas do AWS Security Hub no OpsCenter (p. 240)
• Auditar e registrar atividades do OpsCenter em log (p. 242)

Conceitos básicos do OpsCenter
A configuração do AWS Systems Manager OpsCenter é integrada à configuração do AWS Systems
Manager Explorer. O Explorer é um painel de operações personalizável que informa sobre os recursos
da AWS. O Explorer exibe uma visualização agregada dos dados de operações (OpsData) para suas
Contas da AWS e em todas as Regiões da AWS. No Explorer, os OpsData incluem metadados sobre suas
instâncias do EC2, detalhes de conformidade de patches e itens de trabalho operacionais (OpsItems). O
Explorer fornece contexto sobre como os OpsItems são distribuídos em suas unidades de negócios ou
aplicativos, a tendência ao longo do tempo e como eles variam de acordo com a categoria. Você pode
agrupar e filtrar informações no Explorer para se concentrar em itens que são relevantes para você e
que exigem ação. Ao identificar problemas de alta prioridade, você pode usar o OpsCenter para executar
runbooks de automação e resolver rapidamente esses problemas.
Se você já tiver configurado o OpsCenter, ainda precisará concluir a configuração integrada para verificar
as definições e opções. Se você não tiver configurado o OpsCenter, poderá usar a configuração integrada
para começar a usar os dois recursos. Para mais informações, consulte Conceitos básicos do Systems
Manager Explorer e do OpsCenter (p. 169).

Note
A Configuração Integrada só está disponível no console do AWS Systems Manager. Você não
pode configurar o Explorer ou o OpsCenter programaticamente.

(Opcional) Receber notificações do OpsItem
Você pode configurar oOpsCenterEnvie notificações para um tópico do Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) quando o sistema cria um novoOpsItemou atualiza umaOpsItem. Conclua as seguintes
tarefas para receber notificações do OpsItems.
• Tarefa 1: Criar e assinar um tópico do Amazon SNS (p. 199)
• Tarefa 2: Atualizar a política de acesso do Amazon SNS (p. 200)
• Tarefa 3: Atualizar a política de acesso do AWS KMS (opcional) (p. 200)
• Tarefa 4: Ativar as regras de OpsItems padrão para enviar notificações para novos OpsItems (p. 201)

Tarefa 1: Criar e assinar um tópico do Amazon SNS
Para receber notificações, crie e assine um tópico do Amazon SNS. Para obter informações, consulte
Criar um tópico e Assinar um enpoint a um tópico do Amazon SNS no Guia do desenvolvedor do Amazon
Simple Notification Service.
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Note
Para receber notificações, você deverá especificar o nome do recurso da Amazon (ARN) de um
tópico do Amazon SNS que estiver na mesma Região da AWS e Conta da AWS que o OpsItem.
Se estiver usando o OpsCenter em várias regiões ou contas, crie e inscreva-se em um tópico do
Amazon SNS em cada região ou conta em que você deseja receber notificações do OpsItem.

Tarefa 2: Atualizar a política de acesso do Amazon SNS
Use o procedimento a seguir para atualizar a política de acesso do Amazon SNS, para que o Systems
Manager possa publicar notificações do OpsItem no tópico do Amazon SNS que você criou na tarefa 1.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon SNS em https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

No painel de navegação, escolha Topics (Tópicos).

3.

Escolha o tópico criado na tarefa 1 e escolha Edit (Editar).

4.

Expanda Access policy (Política de acesso).

5.

Adicione o seguinte bloco Sid à política existente. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
{

}

"Sid": "Allow OpsCenter to publish to this topic",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "SNS:Publish",
"Resource": "arn:aws:sns:region:account ID:topic name"

Insira esse bloco após o bloco Sid existente.
6.

Selecione Save changes.

O sistema agora envia notificações ao tópico do Amazon SNS quando OpsItems são criados ou
atualizados.

Important
Se você configurou o tópico do Amazon SNS com uma chave de criptografia do AWS Key
Management Service (AWS KMS) no lado do servidor, conclua a tarefa 3. Para configurar
OpsItems criados pelas regras padrão do OpsItem para publicação no tópico do Amazon SNS,
você também deve concluir a tarefa 4.

Tarefa 3: Atualizar a política de acesso do AWS KMS (opcional)
Se você ativou a criptografia do lado do servidor do AWS KMS para seu tópico do Amazon SNS, atualize
também a política de acesso da AWS KMS key escolhida ao configurar o tópico. Use o procedimento a
seguir para atualizar a política de acesso, de forma que o Systems Manager possa publicar as notificações
do OpsItem no tópico do Amazon SNS que você criou na tarefa 1.

Note
O OpsCenter não oferece suporte à publicação de OpsItems em um tópico do Amazon SNS
configurado com uma Chave gerenciada pela AWS.
1.

Abra o console do AWS KMS em https://console.aws.amazon.com/kms.
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2.

Para alterar a Região da AWS, use o seletor de regiões no canto superior direito da página.

3.

No painel de navegação, escolha Customer managed keys (Chaves gerenciadas pelo cliente).

4.

Selecione o ID da chave KMS que você escolheu ao criar o tópico.

5.

Na seção Key Policy (Política de chaves), selecione Switch to policy view (Alternar para a visualização
da política).

6.

Escolha Edit (Editar).

7.

Adicione o seguinte bloco Sid à política existente. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
{

}

"Sid": "Allow OpsItems to decrypt the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": ["kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey*"],
"Resource": "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID"

Insira esse bloco após um dos blocos Sid existentes. No exemplo a seguir, o novo bloco é inserido na
linha 14.

8.

Selecione Save changes.

Tarefa 4: Ativar as regras de OpsItems padrão para enviar notificações para
novos OpsItems
As regras de OpsItems padrão no Amazon EventBridge não são configuradas com um ARN para
notificações do Amazon SNS. Use o procedimento a seguir para editar uma regra no EventBridge e inserir
um bloco de notifications.
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Para adicionar um bloco de notificações a uma regra de OpsItem padrão
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha a guia OpsItems e escolha Configure sources (Configurar origens).

4.

Selecione o nome da regra de fonte que você deseja configurar com um bloco de notification,
conforme mostrado no exemplo a seguir.

A regra é aberta no Amazon EventBridge.
5.

Na página de detalhes, na guia Targets (Destinos), selecione Edit (Editar).

6.

Na seção Additional settings (Configurações adicionais), escolha Configure input transformer
(Configurar transformador de entrada).

7.

Na caixa Template (Modelo), adicione um bloco notifications no seguinte formato:
"notifications":[{"arn":"arn:aws:sns:region:account ID:topic name"}],

Aqui está um exemplo.
"notifications":[{"arn":"arn:aws:sns:us-west-2:1234567890:MySNSTopic"}],

Insira o bloco de notificações antes do bloco resources, como mostrado aqui.
{

"title": "EBS snapshot copy failed",
"description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-EBS-snapshot-copy-failed was
triggered. Your EBS snapshot copy has failed. See below for more details.",
"category": "Availability",
"severity": "2",
"source": "EC2",
"notifications": [{
"arn": "arn:aws:sns:us-west-2:1234567890:MySNSTopic"
}],
"resources": <resources>,
"operationalData": {
"/aws/dedup": {
"type": "SearchableString",
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"value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-EBS-snapshot-copy-failed\"}"
},
"/aws/automations": {
"value": "[ { \"automationType\": \"AWS:SSM:Automation\", \"automationId\":
\"AWS-CopySnapshot\" } ]"
},
"failure-cause": {
"value": <failure - cause>
},
"source": {
"value": <source>
},
"start-time": {
"value": <start - time>
},
"end-time": {
"value": <end - time>
}
}

}

8.
9.

Selecione a opção Confirm (Confirmar).
Escolha Next (Próximo).

10. Escolha Next (Próximo).
11. Escolha Upgrade rule (Atualizar regra).
Na próxima vez que o sistema criar um OpsItem para a regra padrão, ele publicará uma notificação para o
tópico do Amazon SNS.

(Opcional) Criar diretrizes de OpsItem para sua organização
Recomendamos que cada organização crie um conjunto simples de diretrizes que promovam a
consistência durante a criação e a edição dos OpsItems. As diretrizes facilitam para usuários localizarem e
resolverem o OpsItems. As diretrizes para a organização devem definir as práticas recomendadas quando
os usuários especificam informações nos campos de OpsItem a seguir.

Note
O Amazon EventBridge preenche os campos Title (Título), Source (Origem) e Description
(Descrição) de OpsItems gerados automaticamente. Você pode editar os campos Title (Título) e
Description (Descrição), mas não o campo Source (Origem).
Campo

Descrição

Título

As diretrizes devem recomendar uma experiência
de nomenclatura do OpsItem consistente. Por
exemplo, as diretrizes podem exigir que cada
título inclua informações sobre o recurso afetado,
o status, o ambiente e o nome ou o alias do
engenheiro que trabalha ativamente no problema,
caso aplicável. Todos os OpsItems criados pelo
EventBridge incluem um título que descreve o
evento que causou a criação do OpsItem, mas
você pode editar esses títulos.
Você pode pesquisar em OpsItems o
Título:contém. Se as diretrizes de nomenclatura
estimularem o uso consistente de palavras-chave,
você vai melhorar os resultados da pesquisa.
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Campo

Descrição

Origem

As diretrizes podem incluir a especificação de IDs,
números de versão de software (se aplicável) ou
outros dados relevantes para ajudar usuários a
identificar a origem do problema. Você não poderá
editar o campo Source (Origem) depois que o
OpsItem for criado.

Priority

(Opcional) As orientações devem incluir a
determinação da maior e menor prioridades
para a organização e todos os contratos de nível
de serviço com base na prioridade. Você pode
especificar a prioridade de 1 a 5.

Gravidade

(Opcional) As orientações devem incluir a
determinação da maior e menor gravidade para
a organização e todos os contratos de nível
de serviço com base na gravidade. Você pode
especificar a gravidade de 1 a 4.

Categoria

(Opcional) As orientações devem incluir uma lista
de categorias para especificar ao criar ou editar o
OpsItems.

Strings de desduplicação

(Opcional) As diretrizes devem especificar o
comprimento e os padrões para a criação de
strings de desduplicação efetivos.

Descrição

As diretrizes devem sugerir os detalhes sobre o
problema a serem incluídos e todas as etapas (se
aplicável) para reproduzir o problema.

Notificações

As diretrizes devem sugerir o tópico do Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS) para
o nome do recurso da Amazon (ARN), a fim de
especificar ao criar ou editar os OpsItems. Lembrese de que as notificações do Amazon SNS são
específicas da região. Isso significa que você deve
especificar um ARN que esteja na mesma Região
da AWS que o OpsItem.

Recursos relacionados

As diretrizes podem incluir detalhes sobre quais
recursos devem ou não ter um ARN especificado.
Para tipos de recursos da AWS compatíveis,
o ARN cria um deeplink para detalhes sobre o
recurso.
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Campo

Descrição

Dados operacionais

Você pode especificar dados personalizados para
cada OpsItem que dá contexto sobre o problema
e outros dados relevantes para referência futura.
Você pode especificar dados personalizados
pesquisáveis. Todos os usuários com acesso à
página OpsItem Overview (Visão geral da OI)
podem procurar e visualizar esses dados. Você
também pode especificar dados personalizados
privados só visíveis por todos os usuários que
tenham acesso a essa OpsItem.
As diretrizes podem especificar estrutura e padrões
de pares de chave-valor. Esses pares de chavevalor podem descrever dados operacionais e
detalhes da resolução, o que leva a resultados de
pesquisa melhores.

Criar OpsItems
O AWS Systems Manager cria automaticamente itens de trabalho operacionais (OpsItems) em OpsCenter
para alguns Serviços da AWS e recursos do Systems Manager, se esses serviços e recursos estiverem
habilitados. Você também pode configurar o sistema para criar automaticamente OpsItems com base
nos alarmes do Amazon CloudWatch e nos eventos do Amazon EventBridge. Quando um alarme atinge
o estado do alarme ou um evento é processado, o sistema cria umOpsItememOpsCentere fornece
informações detalhadas sobre o alarme ou o evento noOpsItem. Você também pode criar OpsItems
manualmente.

Note
Ao configurar inicialmente o OpsCenter usando a instalação integrada, você permite que o
EventBridge crie automaticamente OpsItems com base em regras comuns. Os procedimentos
desta seção descrevem como configurar um alarme ou evento específico para criar umOpsItems.
Para obter informações sobre como ativar as regras padrão do EventBridge para criação de
OpsItems usando a instalação integrada, consulte Conceitos básicos do Systems Manager
Explorer e do OpsCenter (p. 169).
Índice
• Serviços e recursos que criam OpsItems automaticamente (p. 205)
• Configurar o CloudWatch para criar OpsItems de alarmes (p. 206)
• Configurar o EventBridge para criar OpsItems automaticamente para eventos específicos (p. 214)
• Configurar o CloudWatch Application Insights para .NET e SQL Server para criar OpsItems
automaticamente (p. 215)
• Criar OpsItems manualmente (p. 216)

Serviços e recursos que criam OpsItems automaticamente
OpsCenter, um recurso do AWS Systems Manager, se integra com os Serviços da AWS e os recursos
do Systems Manager a seguir. Quando habilitados, esses serviços e recursos podem criar OpsItems
automaticamente no OpsCenter em seu nome.
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Amazon DevOps Guru
O DevOps Guru aplica machine learning para analisar dados operacionais, métricas de aplicações
e eventos de aplicações para identificar comportamentos que se desviem dos padrões operacionais
normais. Você recebe uma notificação quando o DevOps Guru detecta um problema ou risco
operacional.
Se você habilitou o DevOps Guru, o sistema criará OpsItems em seu nome usando a
seguinte função vinculada ao serviço do AWS Identity and Access Management (IAM):
AWSServiceRoleForDevOpsGuru.
AWS Security Hub
O Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de segurança dos recursos da AWS. O
Security Hub coleta dados de segurança de todos os serviços e Contas da AWS, e ajuda a analisar as
tendências de segurança para identificar e priorizar os problemas de segurança em todo o ambiente
da AWS.
Se você habilitou o Security Hub e ativou a origem dos dados do Security Hub no Explorer, o
sistema criará OpsItems em seu nome usando a seguinte função vinculada ao serviço do IAM:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights.
Insights operacionais do OpsCenter
Você pode configurar o OpsCenter para analisar automaticamente OpsItems na conta e gerar dois
tipos de insights. No console do Systems Manager, o campo Duplicate (Duplicar OpsItems) exibe
uma contagem de insights quando oito ou mais OpsItems têm o mesmo título para o mesmo recurso.
OFontes gerando maisOpsItemsexibe uma contagem de insights quando mais de 50OpsItemsTêm
o mesmo título. Se você escolher um insight, o OpsCenter exibirá informações sobre o OpsItems
afetado e recursos.
Se você habilitou insights operacionais, o sistema criará OpsItems em seu nome usando a seguinte
função vinculada a serviço do IAM: AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy.

Configurar o CloudWatch para criar OpsItems de alarmes
Você pode configurar o Amazon CloudWatch para criar automaticamente umOpsItem no OpsCenter, um
recurso do AWS Systems Manager, quando um alarme entrar no estado ALARM. Isso permite que você
diagnostique e corrija problemas com o recursos do AWS em um único console.
Por exemplo, você pode configurar um alarme para criar automaticamente um OpsItem se houver um
pico de erros HTTP gerados pelo Application Load Balancer. Para ajudá-lo a diagnosticar o problema,
oOpsItemInclui informações contextualmente relevantes, como o nome e a ID doAWSrecurso, detalhes
do alarme, histórico do alarme e gráfico da linha do tempo do alarme. Para o recurso da AWS monitorado,
o OpsCenter agrega informações do AWS Config, de logs do AWS CloudTrail e do EventBridge para que
você não precise navegar em várias páginas do console durante sua investigação. Você pode executar
runbooks do Systems Manager Automation no OpsCenter para facilitar a correção.
Esse recurso está disponível em todas as Regiões da AWS em que o Systems Manager está disponível.
Observe os detalhes essenciais a seguir sobre esse recurso:
• O CloudWatch pode criar OpsItems no OpsCenter para alarmes métricos e compostos.
• Os alarmes devem usar o padrão namespace da aws, como AWS/EC2 (somente alarmes métricos).
• O CloudWatch cria automaticamente uma nova função vinculada ao serviço no AWS Identity and Access
Management (IAM) quando você configura um alarme para criar o OpsItems. A nova função é nomeada
como AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM. Para obter mais informações sobre
funções vinculadas ao serviço do CloudWatch, consulte Usar funções vinculadas ao serviço para o
CloudWatch no Manual do usuário do Amazon CloudWatch.
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• O OpsCenter usa um recurso de desduplicação para proibir que um único alarme crie vários OpsItems.
Para mais informações, consulte Reduzir OpsItems duplicados (p. 226).
Para obter informações sobre como criar um novo alarme que cria automaticamente o OpsItems no
OpsCenter, consulte Criar um alarme do CloudWatch com base em um limite estático no Manual do
usuário do Amazon CloudWatch. Na Etapa 8 desse procedimento, escolha Systems Manager OpsCenter
action (Ação de OpsCenter do Systems Manager), em seguida, conclua o procedimento.
Tópicos
• Configurar manualmente um alarme existente para criarOpsItems(console) (p. 207)
• Configure programaticamente alarmes do CloudWatch para criarOpsItems (p. 208)

Configurar manualmente um alarme existente para criarOpsItems(console)
Use o procedimento a seguir para editar um alarme existente e configurar oSystems Manager
(Gerenciador de sistemas)como alvo desse alarme. Quando o alarme entra na caixa de diálogoALARM, o
CloudWatch cria um novoOpsItememOpsCenter.

Para editar um alarme existente e configurar o Systems Manager como destino desse alarme
1.

Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

No painel de navegação, selecione Alarmes.

3.

Selecione o alarme e escolha Actions (Ações), Edit (Editar).

4.

(Opcional) Altere as configurações nas seções Metrics (Métricas) e Conditions (Condições) e, em
seguida, escolha Next (Próximo).

5.

NoSystems Manager (Gerenciador de sistemas), selecioneAdicionar Systems
ManagerOpsCenterAção do.

6.

Para Severity (Gravidade), selecione um número.

Note
A gravidade é um valor definido pelo usuário. Você ou sua organização determinam o que
significa cada valor de gravidade e todo contrato de nível de serviço associado a cada
gravidade.
7.

(Opcional) Em Category (Categoria), escolha uma categoria.

8.

Selecione Next (Próximo) e conclua o assistente.

Um OpsItem criado em um alarme mostra Alarme CloudWatch - 'alarm_name' e está no estado ALARM
(ALARME). Para visualizar os detalhes sobre um OpsItem específico criado em um alarme, selecione o
OpsItem e, em seguida, escolha a guia Related resource details (Detalhes relacionados do recurso).

Note
Se um alarme criou um OpsItem e você especificou uma string de desduplicação, o alarme não
criará outro OpsItems, mesmo se você editá-lo no CloudWatch. (Se o OpsItem for resolvido no
OpsCenter, o CloudWatch criará um novo OpsItem).
Se você editar um alarme e alterar a gravidade ou a categoria de qualquer OpsItems novo criado
com ele, o Systems Manager não alterará a gravidade ou a categoria d OpsItems já criado com
esse alarme. Você pode editar manualmente o OpsItems para alterar detalhes como a gravidade
ou a categoria.

207

AWS Systems Manager Guia do usuário
Criar OpsItems

Configure programaticamente alarmes do CloudWatch para criarOpsItems
Você pode configurar alarmes do Amazon CloudWatch de maneira programática para criar alarmes do
AmazonOpsItemsusando oAWS Command Line Interface(AWS CLI),AWS CloudFormationou trechos de
código Java.
Tópicos
• Antes de começar (p. 208)
• Configurar manualmente um alarme existente para criarOpsItems(AWS CLI) (p. 209)
• Usar oAWS CloudFormationmodelos para configurar os alarmes do Amazon CloudWatch para criar
automaticamenteOpsItems (p. 210)
• Usar trechos de código Java para configurar os alarmes do CloudWatch para criar
automaticamenteOpsItems (p. 212)

Antes de começar
Se você editar programaticamente um alarme existente ou criar um novo alarme que crieOpsItems,
você deve especificar um nome do recurso da Amazon (ARN). Este ARN identifica o OpsCenter do
Systems Manager como alvo para OpsItems criados a partir do alerta. Você pode personalizar o ARN para
queOpsItemscriado a partir do alarme incluem informações específicas, como gravidade ou categoria.
Cada ARN inclui as informações descritas na tabela a seguir.
Parâmetro

Detalhes

Região (obrigatório)

ORegião da AWSonde o alarme existe. Por
exemplo: us-west-2. Para obter informações
sobre as Regiões da AWS onde você pode usar
o OpsCenter, consulte AWS Systems Manager
endpoints and quotas (Endpoints e cotas do
Systems Manager).

ID da Conta da AWS (obrigatório)

O mesmoConta da AWSO ID usado para criar
o alarme. Por exemplo: 123456789012. O ID da
conta deve ser seguido por dois pontos (:) e o
parâmetroopsitemComo mostrado nos exemplos
a seguir.

Gravidade (obrigatório)

Um nível de gravidade definido pelo usuário para
OpsItems, criado no alerta. Valores válidos: 1, 2, 3
e4
Como este é um valor definido pelo usuário, você
ou sua organização determinam o que significa
cada valor de gravidade e qualquer contrato de
nível de serviço associado a cada gravidade.

Categoria (opcional)

Uma categoria para o OpsItems criada a partir do
alerta. Valores válidos: Disponibilidade, Custo,
Performance, Recuperação, Segurança.

Crie o ARN usando a sintaxe a seguir. Este ARN não inclui o opcionalCategoryparâmetro .
arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity
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Veja um exemplo a seguir.
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:opsitem:3

Para criar um ARN que use oCategory, use a sintaxe a seguir.
arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity#CATEGORY=category_name

Veja um exemplo a seguir.
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:opsitem:3#CATEGORY=Security

Configurar manualmente um alarme existente para criarOpsItems(AWS CLI)
Use o comando a seguir para configurar um alarme existente para criar oOpsItemsusando oAWS
CLI. Esse comando requer que você especifique um nome do recurso da Amazon (ARN) para
oalarm-actionsparâmetro . Para obter informações sobre como criar o ARN, consulte Antes de
começar (p. 208).

Para configurar um alarme existente para criarOpsItems
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando a fim de coletar informações sobre o alarme que você deseja configurar.
aws cloudwatch describe-alarms --alarm-names "alarm name"

3.

Execute o comando a seguir para atualizar um alarme. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name name \
--alarm-description "description" \
--metric-name name --namespace namespace \
--statistic statistic --period value --threshold value \
--comparison-operator value \
--dimensions "dimensions" --evaluation-periods value \
--alarm-actions
arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity#CATEGORY=category_name \
--unit unit

Aqui está um exemplo.
Linux & macOS
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name cpu-mon \
--alarm-description "Alarm when CPU exceeds 70 percent" \
--metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 \
--statistic Average --period 300 --threshold 70 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--dimensions "Name=InstanceId,Value=i-12345678" --evaluation-periods 2 \
--alarm-actions arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:opsitem:3#CATEGORY=Security \
--unit Percent
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Windows
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name cpu-mon ^
--alarm-description "Alarm when CPU exceeds 70 percent" ^
--metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 ^
--statistic Average --period 300 --threshold 70 ^
--comparison-operator GreaterThanThreshold ^
--dimensions "Name=InstanceId,Value=i-12345678" --evaluation-periods 2 ^
--alarm-actions arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:opsitem:3#CATEGORY=Security ^
--unit Percent

Um OpsItem criado em um alarme mostra Alarme CloudWatch - 'alarm_name' e está no estado ALARM
(ALARME). Para visualizar os detalhes sobre um OpsItem específico criado em um alarme, selecione o
OpsItem e, em seguida, escolha a guia Related resource details (Detalhes relacionados do recurso).

Note
Se um alarme criou um OpsItem e você especificou uma string de desduplicação, o alarme não
criará outro OpsItems, mesmo se você editá-lo no CloudWatch. (Se o OpsItem for resolvido no
OpsCenter, o CloudWatch criará um novo OpsItem).
Se você editar um alarme e alterar a gravidade ou a categoria de qualquer OpsItems novo criado
com ele, o Systems Manager não alterará a gravidade ou a categoria d OpsItems já criado com
esse alarme. Você pode editar manualmente o OpsItems para alterar detalhes como a gravidade
ou a categoria.

Usar oAWS CloudFormationmodelos para configurar os alarmes do Amazon CloudWatch para
criar automaticamenteOpsItems
Esta seção incluiAWS CloudFormationmodelos que você pode usar para configurar os alarmes do
CloudWatch para criar automaticamenteOpsItems. Cada modelo requer que você especifique um nome do
recurso da Amazon (ARN) para o parâmetro AlarmActions. Para obter informações sobre como criar o
ARN, consulte Antes de começar (p. 208).
Alarme de métrica
Use o seguinteAWS CloudFormationpara criar ou atualizar um alarme de métrica do Amazon CloudWatch.
O alarme especificado neste modelo monitora as verificações de status de instância do Amazon EC2. Se o
alarme entrar no estado ALARM, ele criará um OpsItem no OpsCenter.
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"RecoveryInstance" : {
"Description" : "The EC2 instance ID to associate this alarm with.",
"Type" : "AWS::EC2::Instance::Id"
}
},
"Resources": {
"RecoveryTestAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Run a recovery action when instance status check fails for
15 consecutive minutes.",
"Namespace": "AWS/EC2" ,
"MetricName": "StatusCheckFailed_System",
"Statistic": "Minimum",
"Period": "60",
"EvaluationPeriods": "15",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
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"Threshold": "0",
"AlarmActions": [ {"Fn::Join" : ["",
["arn:arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity#CATEGORY=category_name", { "Ref" :
"AWS::Partition" }, ":ssm:", { "Ref" : "AWS::Region" }, { "Ref" : "AWS:: AccountId" },
":opsitem:3" ]]} ],
"Dimensions": [{"Name": "InstanceId","Value": {"Ref": "RecoveryInstance"}}]
}
}
}
}

Alarme composto
Use o seguinteAWS CloudFormationPara criar ou atualizar um alarme composto. Um alarme compite
consiste em vários alarmes métricos. Se o alarme entrar no estado ALARM, ele criará um OpsItem no
OpsCenter.
"Resources":{
"HighResourceUsage":{
"Type":"AWS::CloudWatch::CompositeAlarm",
"Properties":{
"AlarmName":"HighResourceUsage",
"AlarmRule":"(ALARM(HighCPUUsage) OR ALARM(HighMemoryUsage)) AND NOT
ALARM(DeploymentInProgress)",
"AlarmActions":"arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity#CATEGORY=category_name",
"AlarmDescription":"Indicates that the system resource usage is high while no
known deployment is in progress"
},
"DependsOn":[
"DeploymentInProgress",
"HighCPUUsage",
"HighMemoryUsage"
]
},
"DeploymentInProgress":{
"Type":"AWS::CloudWatch::CompositeAlarm",
"Properties":{
"AlarmName":"DeploymentInProgress",
"AlarmRule":"FALSE",
"AlarmDescription":"Manually updated to TRUE/FALSE to disable other alarms"
}
},
"HighCPUUsage":{
"Type":"AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties":{
"AlarmDescription":"CPUusageishigh",
"AlarmName":"HighCPUUsage",
"ComparisonOperator":"GreaterThanThreshold",
"EvaluationPeriods":1,
"MetricName":"CPUUsage",
"Namespace":"CustomNamespace",
"Period":60,
"Statistic":"Average",
"Threshold":70,
"TreatMissingData":"notBreaching"
}
},
"HighMemoryUsage":{
"Type":"AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties":{
"AlarmDescription":"Memoryusageishigh",
"AlarmName":"HighMemoryUsage",
"ComparisonOperator":"GreaterThanThreshold",
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}

}

}

"EvaluationPeriods":1,
"MetricName":"MemoryUsage",
"Namespace":"CustomNamespace",
"Period":60,
"Statistic":"Average",
"Threshold":65,
"TreatMissingData":"breaching"

Um OpsItem criado em um alarme mostra Alarme CloudWatch - 'alarm_name' e está no estado ALARM
(ALARME). Para visualizar os detalhes sobre um OpsItem específico criado em um alarme, selecione o
OpsItem e, em seguida, escolha a guia Related resource details (Detalhes relacionados do recurso).

Note
Se um alarme criou um OpsItem e você especificou uma string de desduplicação, o alarme não
criará outro OpsItems, mesmo se você editá-lo no CloudWatch. (Se o OpsItem for resolvido no
OpsCenter, o CloudWatch criará um novo OpsItem).
Se você editar um alarme e alterar a gravidade ou a categoria de qualquer OpsItems novo criado
com ele, o Systems Manager não alterará a gravidade ou a categoria d OpsItems já criado com
esse alarme. Você pode editar manualmente o OpsItems para alterar detalhes como a gravidade
ou a categoria.

Usar trechos de código Java para configurar os alarmes do CloudWatch para criar
automaticamenteOpsItems
Esta seção inclui trechos de código Java que você pode usar para configurar os alarmes do CloudWatch
para criar automaticamenteOpsItems. Cada snippet requer que você especifique um nome do recurso da
Amazon (ARN) para o parâmetro validSsmActionStr. Para obter informações sobre como criar o ARN,
consulte Antes de começar (p. 208).
Um alarme específico
Use o seguinte trecho de código Java para criar ou atualizar um alarme do CloudWatch. O alarme
especificado neste modelo monitora as verificações de status de instância do Amazon EC2. Se o alarme
entrar no estado ALARM, ele criará um OpsItem no OpsCenter.
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.ComparisonOperator;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.Dimension;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.PutMetricAlarmRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.PutMetricAlarmResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.StandardUnit;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.Statistic;
private void putMetricAlarmWithSsmAction() {
final AmazonCloudWatch cw =
AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();
Dimension dimension = new Dimension()
.withName("InstanceId")
.withValue(instanceId);
String validSsmActionStr =
"arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity#CATEGORY=category_name";
PutMetricAlarmRequest request = new PutMetricAlarmRequest()
.withAlarmName(alarmName)
.withComparisonOperator(
ComparisonOperator.GreaterThanThreshold)
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.withEvaluationPeriods(1)
.withMetricName("CPUUtilization")
.withNamespace("AWS/EC2")
.withPeriod(60)
.withStatistic(Statistic.Average)
.withThreshold(70.0)
.withActionsEnabled(false)
.withAlarmDescription(
"Alarm when server CPU utilization exceeds 70%")
.withUnit(StandardUnit.Seconds)
.withDimensions(dimension)
.withAlarmActions(validSsmActionStr);
}

PutMetricAlarmResult response = cw.putMetricAlarm(request);

Atualizar todos os alarmes
Use o seguinte snippet de código Java para atualizar todos os alarmes do CloudWatch na suaConta da
AWSpara criarOpsItemsquando um alarme entra noALARMestado.
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DescribeAlarmsRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DescribeAlarmsResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.MetricAlarm;
private void listMetricAlarmsAndAddSsmAction() {
final AmazonCloudWatch cw = AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();
boolean done = false;
DescribeAlarmsRequest request = new DescribeAlarmsRequest();
String validSsmActionStr =
"arn:aws:ssm:Region:account_ID:opsitem:severity#CATEGORY=category_name";
while(!done) {
DescribeAlarmsResult response = cw.describeAlarms(request);
for(MetricAlarm alarm : response.getMetricAlarms()) {
// assuming there are no alarm actions added for the metric alarm
alarm.setAlarmActions(ImmutableList.of(validSsmActionStr));
}
request.setNextToken(response.getNextToken());

}

}

if(response.getNextToken() == null) {
done = true;
}

Um OpsItem criado em um alarme mostra Alarme CloudWatch - 'alarm_name' e está no estado ALARM
(ALARME). Para visualizar os detalhes sobre um OpsItem específico criado em um alarme, selecione o
OpsItem e, em seguida, escolha a guia Related resource details (Detalhes relacionados do recurso).

Note
Se um alarme criou um OpsItem e você especificou uma string de desduplicação, o alarme não
criará outro OpsItems, mesmo se você editá-lo no CloudWatch. (Se o OpsItem for resolvido no
OpsCenter, o CloudWatch criará um novo OpsItem).
Se você editar um alarme e alterar a gravidade ou a categoria de qualquer OpsItems novo criado
com ele, o Systems Manager não alterará a gravidade ou a categoria d OpsItems já criado com
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esse alarme. Você pode editar manualmente o OpsItems para alterar detalhes como a gravidade
ou a categoria.

Configurar o EventBridge para criar OpsItems automaticamente
para eventos específicos
Use o procedimento a seguir para configurar Systems Manager OpsItems como o destino de um evento do
Amazon EventBridge. Quando o EventBridge recebe o evento, ele cria um novo OpsItem no OpsCenter.
Este procedimento descreve como atualizar umaExistentesRegra de evento EventBridge. Para obter
informações sobre como criar uma nova regra de eventos, consulte Criar uma regra para um AWS service
(Serviço da AWS), no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Para configurar OpsCenter como um destino de um evento do EventBridge
1.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

No painel de navegação, escolha Rules (Regras).

3.

Na página Rules (Regras), para Event bus (Barramento de eventos), escolha default (padrão).

4.

Escolha uma regra.

5.

Na seção Rule details (Detalhes da regra), verifique se Status está definido como Enabled
(Habilitado).
Para atualizar o status, escolha Edit (Editar) no canto superior direito da página e depois ative Enable
the rule on the selected event bus (Habilitar a regra nos barramentos de eventos selecionados).

6.
7.
8.

Na guia Destinos, selecione Editar.
Para Select a target (Selecionar um destino), escolha Systems Manager OpsItem.
Para muitos tipos de destino, o Eventbridge precisa de permissões para enviar eventos ao destino.
Nesses casos, o Eventbridge pode criar a função do AWS Identity and Access Management (IAM)
necessária para que sua regra seja executada.
• Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource
(Criar novo perfil para este recurso específico).
• Para usar um perfil do IAM que você criou para dar permissão ao EventBridge para criar OpsItems
no OpsCenter, escolha Use existing role (Usar função existente).

9.

Para obter mais informações sobre a função e as permissões necessárias, consulte Conceitos básicos
do OpsCenter (p. 199).
Na seção Additional settings (Configurações adicionais), para Configure target input (Configurar
entrada de destino), escolha Input Transformer (Transformador de entrada).
Você pode usar a opção Input transformer (Transformador de entrada) para especificar uma string de
desduplicação e outras informações importantes para OpsItems, como um título e uma gravidade.

10. Escolha Configure input transformer (Configurar transformador de entrada).
11. Na seção Target input transformer (Transformador de entrada de destino), para Input path, (Caminho
de entrada), especifique os valores a serem analisados no evento de acionamento. Por exemplo, para
analisar a hora de início, a hora de término e outros detalhes do evento que aciona a regra, use o
seguinte JSON.
{

}

"end-time": "$.detail.EndTime",
"failure-cause": "$.detail.cause",
"resources": "$.resources",
"source": "$.detail.source",
"start-time": "$.detail.StartTime"
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12. Em Template (Modelo), especifique as informações a serem enviadas ao destino. Por exemplo, use o
seguinte JSON para transmitir informações ao OpsCenter. As informações são utilizadas para criar um
OpsItem.
{

"title": "EBS snapshot copy failed",
"description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-EBS-snapshot-copy-failed was
triggered. Your EBS snapshot copy has failed. See below for more details.",
"category": "Availability",
"severity": "2",
"source": "EC2",
"resources": "<resources>",
"operationalData": {
"/aws/dedup": {
"type": "SearchableString",
"value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-EBS-snapshot-copy-failed\"}"
},
"/aws/automations": {
"value": "[ { \"automationType\": \"AWS:SSM:Automation\", \"automationId\":
\"AWS-CopySnapshot\" } ]"
},
"failure-cause": {
"value": "<failure-cause>"
},
"source": {
"value": "<source>"
},
"start-time": {
"value": "<start-time>"
},
"end-time": {
"value": "<end-time>"
}
}

}

Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Transformar a entrada de destino no
Manual do usuário do Amazon EventBridge.
13. Selecione a opção Confirm (Confirmar).
14. Escolha Next (Próximo).
15. Escolha Next (Próximo).
16. Escolha Upgrade rule (Atualizar regra).
Depois que uma OpsItem for criada com base em um evento, você poderá visualizar os detalhes do
evento abrindo a OpsItem e rolando para baixo até a seção Private operational data (Dados operacionais
privados).
Para obter informações sobre como configurar as opções em um OpsItem, consulte Trabalho com
OpsItems (p. 221).

Configurar o CloudWatch Application Insights para .NET e SQL
Server para criar OpsItems automaticamente
O OpsCenter é integrado ao CloudWatch Application Insights para .NET e SQL Server. O CloudWatch
Application Insights ajuda a monitorar as aplicações que usam instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) juntamente com outros recursos de aplicações. Esse recurso identifica e configura
as principais métricas, logs e alarmes na pilha de tecnologia e nos recursos da aplicação. Esse recurso
também cria painéis automatizados para problemas detectados. Os painéis incluem anomalias métricas
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correlacionadas, erros de log e outras informações para ajudar você a determinar a causa raiz dos
erros. Ao configurar os recursos das aplicações no CloudWatch Application Insights, você pode escolher
que o sistema crie OpsItems no OpsCenter, quando os problemas forem detectados. Para obter mais
informações, consulte Configurar a aplicação no Manual do usuário do Amazon CloudWatch.

Criar OpsItems manualmente
Esta seção inclui informações sobre como criar manualmenteOpsItemsemAWS Systems Manager
OpsCenter.
Antes de começar
Ao criar manualmente um OpsItem, você pode especificar um nome do recurso da Amazon (ARN) para
um recurso afetado. Se você especificar um ARN, o OpsCenter criará automaticamente um deeplink para
informações detalhadas sobre o recurso. Por exemplo, se você especificar o ARN para uma instância do
Amazon EC2 afetada, OpsCenter criará um deep link para os detalhes sobre essa instância. Para obter
informações sobre como criar um ARN, consulte Nomes de recursos da Amazon (ARNs) e Namespaces
de AWS service (Serviço da AWS), na Referência geral da Amazon Web Services.

Note
O OpsCenter não oferece suporte à criação de deep links para todos os tipos de ARN. Para
visualizar uma lista de recursos que oferecem suporte a deep links com base em ARNs, consulte
Referência de recursos compatíveis (p. 236).
Tópicos
• Criar o OpsItems usando o console (p. 216)
• Criar o OpsItems usando o AWS CLI (p. 217)
• Criar o OpsItems usando o AWS Tools for Windows PowerShell (p. 220)

Criar o OpsItems usando o console
O procedimento a seguir descreve como criar um OpsItem usando o console do Systems Manager.

Para criar manualmente umaOpsItemUsando o console
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha CreateOpsItem (Criar OpsItem). Se este botão não for exibido, escolha aOpsItemse, em
seguida, escolhaCriarOpsItem.

4.

Em Title (Título), insira um nome descritivo para ajudar a compreender a finalidade do OpsItem.

5.

Em Source (Origem), insira o tipo de recurso da AWS afetado ou outras informações de origem para
ajudar usuários a compreender a origem do OpsItem.

Note
Você não poderá editar o campo Source (Origem) depois de criar a OpsItem.
6.

Em Priority (Prioridade), escolha o nível de prioridade.

7.

(Opcional) Em Severity (Gravidade), escolha o nível de gravidade.

8.

(Opcional) Em Category (Categoria), escolha uma categoria.

9.

Em Description (Descrição), insira informações sobre esse OpsItem, inclusive (se aplicáveis) etapas
para reproduzir o problema.

10. Em Deduplication string (String de desduplicação), insira palavras que devem ser usadas pelo
sistema para verificar se há OpsItems duplicados. Para obter mais informações sobre strings de
desduplicação, consulte Reduzir OpsItems duplicados (p. 226).
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11. (Opcional) Em Notifications (Notificações), especifique o ARN do tópico do Amazon SNS em que
você deseja que as notificações sejam enviadas quando essa OpsItem for atualizada. Você deve
especificar um ARN do Amazon SNS que esteja na mesma Região da AWS em que a OpsItem.
12. (Opcional) Em Related resources (Recursos relacionados), escolha Add (Adicionar) para especificar o
ID ou um nome do recurso da Amazon (ARN) do recurso afetado e de todos os recursos relacionados.
13. Escolha CreateOpsItem (Criar OpsItem).
Se for bem-sucedida, a OpsItem será aberta. Para obter informações sobre como configurar as opções em
um OpsItem, consulte Trabalho com OpsItems (p. 221).

Criar o OpsItems usando o AWS CLI
O procedimento a seguir descreve como criar um OpsItem usando a AWS Command Line Interface (AWS
CLI).

Para criar manualmente umaOpsItemusando oAWS CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Abra a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e execute o comando a seguir para criar uma
OpsItem. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
aws ssm create-ops-item \
--title "Descriptive_title" \
--description "Information_about_the_issue" \
--priority Number_between_1_and_5 \
--source Source_of_the_issue \
--operational-data Up_to_20_KB_of_data_or_path_to_JSON_file \
--notifications Arn="SNS_ARN_in_same_Region" \
--tags "Key=key_name,Value=a_value"

Aqui estão alguns exemplos.
Portal de gerenciamento LinuxmacOS
aws ssm create-ops-item \
--title "EC2 instance disk full" \
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" \
--priority 2 \
--source ec2 \
--operational-data '{"EC2":{"Value":"12345","Type":"SearchableString"}}' \
--notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-1:12345678:TestUser1" \
--tags "Key=EC2,Value=ProductionServers"

O comando a seguir usa a chave /aws/resources em OperationalData para criar um OpsItem com
um recurso relacionado do Amazon DynamoDB.
aws ssm create-ops-item \
--title "EC2 instance disk full" \
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" \
--priority 2 \
--source ec2 \
--operational-data '{"/aws/resources":{"Value":"[{\"arn\": \"arn:aws:dynamodb:uswest-2:12345678:table/OpsItems\"}]","Type":"SearchableString"}}' \
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--notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-2:12345678:TestUser"

O comando a seguir usa a chave /aws/automations em OperationalData para criar um OpsItem
que especifica o documento AWS-ASGEnterStandby como um runbook do Automation associado.
aws ssm create-ops-item \
--title "EC2 instance disk full" \
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" \
--priority 2 \
--source ec2 \
--operational-data '{"/aws/automations":{"Value":"[{\"automationId
\": \"AWS-ASGEnterStandby\", \"automationType\": \"AWS::SSM::Automation
\"}]","Type":"SearchableString"}}' \
--notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-2:12345678:TestUser"

Windows
aws ssm create-ops-item ^
--title "RDS instance not responding" ^
--description "RDS instance not responding to ping" ^
--priority 1 ^
--source RDS ^
--operational-data={\"RDS\":{\"Value\":\"abcd\",\"Type\":\"SearchableString\"}} ^
--notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-1:12345678:TestUser1" ^
--tags "Key=RDS,Value=ProductionServers"

O comando a seguir usa a chave /aws/resources em OperationalData para criar um OpsItem com
um recurso relacionado à instância do EC2.
aws ssm create-ops-item ^
--title "EC2 instance disk full" ^
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" ^
--priority 2 ^
--source ec2 ^
--operational-data={\"/aws/resources\":{\"Value\":\"[{\\"""arn\\""":\
\"""arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0\\"""}]\",\"Type\":
\"SearchableString\"}}

O comando a seguir usa a chave /aws/automations em OperationalData para criar um OpsItem
que especifica o runbook AWS-RestartEC2Instance como um runbook do Automation associado.
aws ssm create-ops-item ^
--title "EC2 instance disk full" ^
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" ^
--priority 2 ^
--source ec2 ^
--operational-data={\"/aws/automations\":{\"Value\":\"[{\\"""automationId\\""":
\\"""AWS-RestartEC2Instance\\”"",\\"""automationType\\""":\\"""AWS::SSM::Automation\
\"""}]\",\"Type\":\"SearchableString\"}}

Especificar dados operacionais de um arquivo
Ao criar uma OpsItem, você pode especificar dados operacionais de um arquivo. O arquivo deve ser
um JSON, e o conteúdo do arquivo deve usar o seguinte formato:
{

"key_name": {
"Type": "SearchableString",
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}

}

"Value": "Up to 20 KB of data"

Aqui está um exemplo.
aws ssm create-ops-item ^
--title "EC2 instance disk full" ^
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" ^
--priority 2 ^
--source ec2 ^
--operational-data file:///Users/TestUser1/Desktop/OpsItems/opsData.json ^
--notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-1:12345678:TestUser1" ^
--tags "Key=EC2,Value=Production"

Note
Para obter informações sobre como inserir parâmetros formatados em JSON na linha de
comando em diferentes sistemas operacionais locais, consulte Uso de aspas com strings na
AWS CLI no Guia do usuário da AWS Command Line Interface.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

3.

"OpsItemId": "oi-1a2b3c4d5e6f"

Execute o seguinte comando para visualizar detalhes sobre a OpsItem criada.
aws ssm get-ops-item --ops-item-id ID

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"OpsItem": {
"CreatedBy": "arn:aws:iam::12345678:user/TestUser",
"CreatedTime": 1558386334.995,
"Description": "Log clean up may have failed which caused the disk to be full",
"LastModifiedBy": "arn:aws:iam::12345678:user/TestUser",
"LastModifiedTime": 1558386334.995,
"Notifications": [
{
"Arn": "arn:aws:sns:us-west-1:12345678:TestUser"
}
],
"Priority": 2,
"RelatedOpsItems": [],
"Status": "Open",
"OpsItemId": "oi-1a2b3c4d5e6f",
"Title": "EC2 instance disk full",
"Source": "ec2",
"OperationalData": {
"EC2": {
"Value": "12345",
"Type": "SearchableString"
}
}
}
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4.

Execute o comando a seguir para atualizar a OpsItem. Esse comando altera o status de Open (o
padrão) para InProgress.
aws ssm update-ops-item --ops-item-id ID --status InProgress

O comando não tem uma saída.
5.

Reexecutar o comando a seguir para verificar se o status alterado para InProgress
aws ssm get-ops-item --ops-item-id ID

Criar o OpsItems usando o AWS Tools for Windows PowerShell
1.

Abra o AWS Tools for Windows PowerShell e execute o seguinte comando para especificar suas
credenciais.
Set-AWSCredentials –AccessKey key-name –SecretKey key-name

2.

Execute o comando a seguir para definir a região da sua sessão do PowerShell.
Set-DefaultAWSRegion -Region Region

3.

Execute o comando a seguir para criar um novo OpsItem. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações. Este comando especifica um runbook de
automação do Systems Manager para corrigir esseOpsItem.
$opsItem = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.OpsItemDataValue
$opsItem.Type = [Amazon.SimpleSystemsManagement.OpsItemDataType]::SearchableString
$opsItem.Value = '[{\"automationId\":\"runbook_name\",\"automationType\":
\"AWS::SSM::Automation\"}]'
$newHash = @{" /aws/
automations"=[Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.OpsItemDataValue]$opsItem}
New-SSMOpsItem `
-Title "title" `
-Description "description" `
-Priority priority_number `
-Source AWS_service `
-OperationalData $newHash

Se for bem-sucedido, o comando mostrará o ID do novoOpsItem.
O exemplo a seguir especifica o ARN de uma instância do Amazon EC2 com problemas.
$opsItem = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.OpsItemDataValue
$opsItem.Type = [Amazon.SimpleSystemsManagement.OpsItemDataType]::SearchableString
$opsItem.Value = '[{\"arn\":\"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/
i-1234567890abcdef0\"}]'
$newHash = @{" /aws/
resources"=[Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.OpsItemDataValue]$opsItem}
New-SSMOpsItem -Title "EC2 instance disk full still" -Description "Log clean up may
have failed which caused the disk to be full" -Priority 2 -Source ec2 -OperationalData
$newHash
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Trabalho com OpsItems
Esta seção descreve como configurar as opções disponíveis em um OpsItem do AWS Systems Manager.
Para obter informações sobre como criar OpsItems, consulte Criar OpsItems (p. 205).
Tópicos
• Trabalhar com recursos relacionados (p. 221)
• Visualizar outros OpsItems para um recurso específico (p. 222)
• Editar OpsItems (p. 222)
• Trabalhar com OpsItems similares e relacionados (p. 224)
• Trabalhar com dados operacionais (p. 224)

Trabalhar com recursos relacionados
Um recurso relacionado é o recurso da AWS afetado que precisa ser investigado ou que iniciou um evento
do Amazon EventBridge. Cada OpsItem tem uma seção Related resources (Recursos relacionados). Se o
EventBridge criar o OpsItem, o sistema preenche automaticamente o OpsItem com o nome do recurso da
Amazon (ARN) do recurso. Você também pode especificar manualmente ARNs de recursos relacionados.
Para alguns tipos de ARN, o OpsCenter do AWS Systems Manager cria automaticamente um deep link
que exibe detalhes sobre o recurso sem a necessidade de visitar outras páginas do console para visualizar
essas informações. Por exemplo, você pode especificar o ARN de uma instância do Amazon EC2. No
OpsCenter, você pode visualizar todos os detalhes fornecidos pelo Amazon EC2 sobre essa instância.
Para visualizar uma lista dos tipos de recurso que criam automaticamente deep links para recursos
relacionados, consulte Referência de recursos compatíveis (p. 236).

Note
Você pode adicionar manualmente os ARNs de recursos relacionados adicionais. Cada OpsItem
pode listar, no máximo, 100 ARNs de recursos relacionados.

Para visualizar e adicionar recursos relacionados
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha a guia OpsItems.

4.

Escolha um ID da OpsItem.

5.

Para visualizar informações sobre o recurso afetado, escolha a guia Related resources details
(Detalhes de recursos relacionados).
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Essa guia exibe informações sobre o recurso de vários Serviços da AWS. Expanda a seção Resource
details (Detalhes do recurso) para visualizar informações sobre esse recurso, conforme fornecido pelo
AWS service (Serviço da AWS) que o hospeda. Você também pode alternar entre outros recursos
relacionados associados a esse OpsItem usando a lista Related resources (Recursos relacionados).
6.
7.

Para adicionar recursos relacionados adicionais, escolha a guia Overview (Visão geral).
Na seção Related resources (Recursos relacionados), escolha Add (Adicionar).

8.
9.

Para Resource type (Tipo de recurso), escolha um recurso da lista.
Para Resource ID (ID do recurso), insira o ID ou o nome do recurso da Amazon (ARN). O tipo de
informação que você escolher depende do recurso que você escolheu na etapa anterior.

Visualizar outros OpsItems para um recurso específico
Para ajudá-lo a investigar problemas e fornecer contexto para um problema, você pode exibir uma lista
deOpsItemsPara um específico doAWSrecurso. A lista exibe o status, gravidade e título de cadaOpsItem.
A lista também inclui links profundos para cadaOpsItempara que você possa abri-los rapidamente para ver
mais informações.

Para visualizar uma lista de OpsItems para um recurso da específico
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.
4.
5.

Escolha um ID da OpsItem para abrir a página de detalhes.
Selecione a guia Related resource details (Detalhes dos recursos relacionados).
Expanda Other OpsItems for this resource (Outro OpsItem para este recurso).

Editar OpsItems
A seção OpsItem details (Detalhes do OpsItems) inclui informações sobre a OpsItem, inclusive a
descrição, o título, a origem, o ID da OpsItem e o status, entre outras. Você pode editar um OpsItems
individualmente ou selecionar vários OpsItems e editar um dos seguintes campos: Status (Status), Priority
(Prioridade), Severity (Gravidade), Category (Categoria).
Para os OpsItems criados automaticamente, o Amazon EventBridge preenche os campos Title (Título),
Source (Fonte) e Description (Descrição). Você pode editar os campos Title (Título) e Description
(Descrição), mas não o campo Source (Origem).
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Sobre o status da OpsItem
Ao editar uma OpsItem, você pode especificar um status. A lista Status inclui as seguintes opções:
Status

Detalhes

Aberto

Ativo no sistema, mas não trabalhado por um
engenheiro.

Em andamento

Ativo no sistema e trabalhado por um engenheiro.

Resolvido

Não ativo no sistema, mas disponível na Pesquisa
e ao usar oResolvidona guia doOpsItem Visão
geral. Você pode editar uma OpsItem resolvida
para alterar o status como Open (Aberto) ou In
progress (Em andamento).

Você pode visualizar relatórios sobre status da OpsItem na guia Summary (Resumo). Para mais
informações, consulte Visualizar relatórios de resumo do OpsCenter (p. 236).
Sobre a prioridade da OpsItem
Ao editar uma OpsItem, você pode escolher uma prioridade para essa OpsItem escolhendo um valor entre
1 e 5. Recomendamos que a organização determine o que cada nível de prioridade significa e um acordo
de nível de serviço correspondente para cada.
Sobre o campo de notificações
Ao editar um OpsItem, você pode especificar o ARN de um tópico do Amazon SNS no campo Notifications
(Notificações). Ao especificar um ARN, você garante que todas as partes interessadas recebam uma
notificação quando a OpsItem é editada, inclusive uma alteração de status. Pode ser útil criar ARNs
diferentes para notificações sobre tipos diferentes de recursos da AWS ou ambientes diferentes. O tópico
do Amazon SNS deve existir na mesma Região da AWS que o OpsItems. Se eles estiverem em regiões
diferentes, o sistema retornará um erro. Para obter mais informações, consulte o Manual do desenvolvedor
do Amazon Simple Notification Service.

Important
O tópico do Amazon SNS deve existir na mesma Região da AWS que o OpsItem. Se eles
estiverem em regiões diferentes, o sistema retornará um erro.

Para editar detalhes da OpsItem
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha um ID do OpsItem para abrir a página de detalhes ou selecione vários OpsItems. Se você
escolher vários OpsItems, você só poderá editar o status, a prioridade, a gravidade ou a categoria. Se
você editar vários OpsItems, o OpsCenter atualiza e salva suas alterações assim que você escolher o
novo status, prioridade, gravidade ou categoria.

4.

Na seção OpsItem details (Detalhes de OpsItem), escolha Edit (Editar).

5.

Edite os detalhes da OpsItem de acordo com os requisitos e as diretrizes especificados pela
organização.

6.

Ao terminar, escolha Save (Salvar).
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Trabalhar com OpsItems similares e relacionados
Os recursos de Similar OpsItems (OpsItems similares) e Related OpsItems (OpsItems relacionados) foram
projetados para ajudar a investigar problemas de operações ao contextualizar o escopo de um problema.
O recurso Similar OpsItems (OpsItems semelhantes) é uma lista de OpsItems gerada pelo sistema que
podem estar relacionados ou ser do seu interesse. Para gerar a lista, o sistema examina os títulos e as
descrições de todas as OpsItems e retorna OpsItems que usam as palavras semelhantes.

Na seção Related OpsItems (relacionados), você pode especificar no máximo 10 IDs para outros OpsItems
relacionados ao OpsItem atual. OpsItems podem ser relacionados de diversas maneiras, inclusive em uma
relação de superior para inferior entre OpsItems, uma causa raiz ou uma duplicata.

Para ajudá-lo a organizarOpsItems, você pode associar umOpsItemcom outro para que ele seja exibido na
caixarelacionadas aoOpsItemsseção.

Para adicionar um relacionadoOpsItem
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha um ID da OpsItem para abrir a página de detalhes.

4.

Na seção Related OpsItem (OI relacionada), escolha Add (Adicionar).

5.

Em OpsItem ID (ID da OI), especifique um ID.

6.

Escolha Add (Adicionar).

Trabalhar com dados operacionais
Dados operacionais são dados personalizados que dão detalhes de referência útil sobre a OpsItem. Por
exemplo, você pode especificar arquivos de log, strings de erro, chaves de licença, dicas para solução
de problemas ou outros dados relevantes. Você insere dados operacionais como pares de chave/valor. A
chave tem um tamanho máximo de 128 caracteres. O valor tem um tamanho máximo de 20 KB. Você pode
inserir vários pares de chave-valor de dados operacionais.

Important
Chaves de dados operacionaisnão podeComece com o seguinte:amazon,aws,amzn,ssm,/
amazon,/aws,/amzn,/ssm.
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Você pode optar por tornar os dados pesquisáveis por outros usuários na conta ou restringir o acesso de
pesquisa. Dados pesquisáveis significa que todos os usuários com acesso à página OpsItem Overview
(Visão geral do Opsitem) (conforme fornecido pela operação de API DescribeOpsItems) podem visualizar
e pesquisar nos dados especificados. Dados operacionais que não são pesquisáveis só podem ser
visualizados por usuários que tenham acesso ao OpsItem (conforme fornecido pela operação de API
GetOpsItem).

Para adicionar dados operacionais a uma OpsItem
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.
4.

Escolha um ID da OpsItem para abrir a página de detalhes.
Expanda um dos Operational data (Dados operacionais).

5.

Se não houver dados operacionais para a OpsItem, escolha Add (Adicionar). Se já houver dados
operacionais para a OpsItem, escolha Manage (Gerenciar).

6.

7.

Em Key (Chave), especifique uma palavra ou palavras para ajudar usuários a entender a finalidade
dos dados. A chave não pode começar com o seguinte:amazon,aws,amzn,ssm,/amazon,/aws,/
amzn,/ssm.
Em Value (Valor), especifique os dados.

8.

Escolha Save (Salvar).

Depois de criar dados operacionais, você poderá editar a chave e o valor, remover os dados operacionais
ou adicionar pares de chave-valor adicionais escolhendo Manage (Gerenciar).

Note
Você pode filtrar OpsItems usando o operador Operational data (Dados operacionais) na página
do OpsItems. Na caixa de pesquisa, escolha Operational data (Dados operacionais) e insira
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um par de chave-valor no JSON. É necessário inserir o par de chave-valor usando o seguinte
formato: {"key":"key_name","value":"a_value"}

Reduzir OpsItems duplicados
Você pode habilitar o Amazon CloudWatch ou o Amazon EventBridge para criar
automaticamenteOpsItemspara alarmes e eventos. Como resultado, o OpsCenter, um recurso do AWS
Systems Manager, pode potencialmente receber dezenas de OpsItems duplicados para uma única
fonte. Esta seção inclui os tópicos a seguir para ajudá-lo a visualizar e reduzir rapidamente o número de
duplicadosOpsItemscriado pelo sistema:
Tópicos
• Trabalhar com insights operacionais (p. 226)
• Trabalhar com strings de desduplicação (p. 228)

Trabalhar com insights operacionais
O OpsCenter, um recurso do AWS Systems Manager, analisa automaticamente o OpsItems em sua
conta e gera dois tipos de insights na seção Operational insights (Insights operacionais). ODuplicate
(Duplicar)OpsItemsexibe uma contagem de insights quando oito ou maisOpsItemstêm o mesmo título
para o mesmo recurso. OFontes gerando maisOpsItemsexibe uma contagem de insights quando mais de
50OpsItemsTêm o mesmo título. Se você escolher um insight, o OpsCenter exibirá informações sobre o
OpsItems afetado e recursos. A captura de tela a seguir mostra um exemplo com os detalhes de um insight
de OpsItem duplicado.

Note
Por padrão, os insights operacionais estão desabilitados. Você deve habilitar esse recurso,
conforme descrito neste tópico.
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Visualizar insights e resoluções de OpsItems duplicados
Esta seção descreve como habilitar e visualizar insights operacionais. Esta seção também descreve como
resolver duplicadosOpsItemse reduzir o número deOpsItemscriado por uma fonte. Antes de começar,
observe os seguintes detalhes importantes:
• Se você habilitar insights operacionais, o OpsCenter cria OpsItems do tipo insight. O OpsCenter
limita o número de insights que o sistema cria, mas ocorre cobrança na Conta da AWS por OpsItems
de insights criados pelo sistema. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do AWS
Systems Manager.
• Se você habilitar insights operacionais, o Systems Manager criará umAWS
Identity and Access ManagementFunção vinculada a serviço (IAM)
chamadaAWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights. Uma função vinculada ao serviço
é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao Systems Manager. Funções
vinculadas a serviços são predefinidas e incluem todas as permissões que o serviço requer
para chamar outros Serviços da AWS em seu nome. Para obter mais informações sobre a
função vinculada a serviços AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights, consulte Usar
funções para criar insights operacionais de OpsItems no do Systems Manager OpsCenter:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights (p. 1500).
• O OpsCenter atualiza periodicamente os insights usando um processo em lote. Isso significa que a lista
de insights exibida emOpsCenterpode estar fora de sincronia.
• O OpsCenter tem um limite de 25 insights. O sistema pára de criar novos insights quando atinge esse
limite.
• Para resolver insights, resolva primeiro todos os OpsItems associados a uma visão. Você pode usar o
runbook AWS-BulkResolveOpsItemsForInsight para resolver o OpsItems associado a um insight.
Depois que o runbook terminar o processamento e todos os OpsItems forem resolvidos, o sistema
resolverá imediatamente o insight associado.

Visualizar insights operacionais do OpsCenter
Use o procedimento a seguir para visualizar insights operacionais sobre a duplicaçãoOpsItemsno Systems
ManagerOpsCenter.

Para visualizar insights operacionais
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.
4.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.
NoVisão geral, role para baixo atéInsights operacionais.
Escolha Habilitar.

5.

Para visualizar uma lista filtrada de insights, escolha o link ao lado de Duplicate OpsItems (Duplicar
itens operacionais) ou o link ao lado de Sources generating most OpsItems (Fontes que geram a
maioria dos itens operacionais). Para visualizar todos os insights, escolha View all operational insights
(Visualizar todas as informações operacionais).
Escolha um ID de insight para visualizar mais informações.

6.

Resolver duplicadosOpsItemsCom base em insights
O Systems Manager fornece os seguintes runbooks de automação para ajudá-lo a resolver
duplicadosOpsItemse reduzir o número deOpsItemscriado por uma fonte.
• OAWS-BulkResolveOpsItemsrunbook resolveOpsItemsque correspondem a um filtro especificado.
• OAWS-AddOpsItemDedupStringToEventBridgeRulerunbook adiciona uma string de desduplicação
(deduplicação) para todos osOpsItemDestinos associados a uma determinada regra do Amazon
EventBridge. Este documento não adiciona uma string de desduplicação se uma regra já tiver uma.
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• OAWS-DisableEventBridgeRuledesabilita uma regra no EventBridge. Se uma regra está gerando
dezenas ou centenas deOpsItems, você pode achar útil simplesmente desabilitar a regra.
Para executar um desses runbooks, abra um insight, escolha o runbook e escolhaExecute.

Desativar insights operacionais
Você pode desabilitar insights operacionais noOpsCenter Configurar fontes. Quando você desabilita esse
recurso, o sistema pára de criar novos insights e pára de exibir insights no console. Todos os insights
ativos permanecem inalterados no sistema, embora você não os veja exibidos no console. Se você ativar
esse recurso novamente, o sistema exibirá quaisquer insights não resolvidos anteriormente e começará a
criar novos insights. Use o procedimento a seguir para desabilitar insights operacionais.

Para desativar insights operacionais
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha a guia OpsItems.

4.

Escolha Configure sources (Configurar origens).

5.

NoInsights operacionais, selecioneEditee, em seguida, alterne oDesabilitar oopção.

6.

Escolha Save (Salvar).

Trabalhar com strings de desduplicação
OpsCenter usa uma combinação de lógica integrada e strings de desduplicação configuráveis para ajudar
a evitar a criação de OpsItems duplicadas. A lógica integrada de desduplicação é aplicada sempre que a
ação de API Create OpsItem (Criar um item de trabalho operacional) for chamada. Ao criar o OpsItem, o
Systems Manager cria e armazena um hash baseado na string de desduplicação e no recurso que iniciou
o OpsItem. Quando uma solicitação é feita para criar um novo OpsItem, o sistema verifica a string de
desduplicação da nova solicitação. Se existir um hash correspondente para essa string de desduplicação,
o Systems Manager não criará um novo OpsItem.
Observe as seguintes informações sobre OpsCenter e desduplicação:
• As strings de desduplicação não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se o sistema
encontrar um hash correspondente baseado em uma string de desduplicação em um OpsItem recebido,
independentemente da capitalização da string de desduplicação, o novo OpsItem não será criado.
• Se o sistema encontrar uma string de desduplicação correspondente em uma OpsItem e essa
OpsItem tiver um status de Open/InProgress, a nova OpsItem não será criada. Se uma string de
desduplicação correspondente for encontrada em uma OpsItem com um status de Resolved, o sistema
criará uma nova OpsItem.
• Se o sistema encontrar uma string de desduplicação correspondente em uma OpsItem, mas os recursos
forem diferentes, o sistema criará a nova OpsItem.
• Se nenhuma string de desduplicação for especificada para umOpsItem, em seguida, oOpsItemé sempre
criado.

Configurar strings de desduplicação
OpsCenter inclui as opções a seguir para configurar strings de duplicação.
• Edite as strings de desduplicação pré-configuradas: cada uma das regras do EventBridge padrão
do OpsItem inclui uma string de desduplicação pré-configurada. Você pode editar essas strings de
desduplicação no EventBridge.
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• Especificar manualmente strings de desduplicação: você pode inserir uma string de desduplicação
usando o campo Deduplication string (String de desduplicação) no console ou o parâmetro
OperationalData ao criar um novo OpsItem usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o
AWS Tools for Windows PowerShell.
Depois de criar um OpsItem, o sistema preencherá o campo Deduplication string (String de
desduplicação), se uma string tiver sido especificada. Aqui está um exemplo.

Depois de criar um OpsItem, não será possível editar ou alterar as strings de desduplicação nesse
OpsItem.
Esta seção inclui os procedimentos a seguir para configurar strings de desduplicação.
• Edite uma string de desduplicação em uma regra do EventBridge padrão do OpsCenter (p. 229)
• Especificar uma string de desduplicação usando a AWS CLI (p. 230)

Note
Para obter informações sobre como inserir strings de desduplicação ao criar manualmente um
OpsItem no console, consulte Criar OpsItems manualmente (p. 216).

Edite uma string de desduplicação em uma regra do EventBridge padrão do OpsCenter
Use o procedimento a seguir a fim de especificar uma string de desduplicação para uma regra do
EventBridge que segmente OpsCenter.

Para editar uma string de desduplicação em uma regra do EventBridge padrão do OpsItem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faça login noAWS Management Consolee abra o console do Amazon EventBridge emhttps://
console.aws.amazon.com/events/.
No painel de navegação, escolha Rules (Regras).
Escolha a regra e Edit (Editar).
Acesse a página Select target(s) (Selecionar destinos).
Na seção Additional settings (Configurações adicionais), escolha Configure input transformer
(Configurar transformador de entrada).
Na caixa Template (Modelo), localize a entrada JSON "operationalData": { "/aws/dedup" e
as strings de desduplicação que você deseja editar.
A entrada da string de desduplicação em regras do EventBridge usa o formato JSON a seguir.
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"operationalData": { "/aws/dedup": {"type": "SearchableString","value": "{\"dedupString
\":\"Words the system should use to check for duplicate OpsItems\"}"}}

Aqui está um exemplo.
"operationalData": { "/aws/dedup": {"type": "SearchableString","value": "{\"dedupString
\":\"SSMOpsCenter-EBS-volume-performance-issue\"}"}}

7.
8.
9.

Edite as strings de desduplicação e escolha Confirm (Confirmar).
Escolha Next (Próximo).
Escolha Next (Próximo).

10. Escolha Upgrade rule (Atualizar regra).

Especificar uma string de desduplicação usando a AWS CLI
Você pode especificar uma string de desduplicação ao criar manualmente um novo OpsItem usando a
AWS CLI. Digite a string de desduplicação usando o parâmetro OperationalData. O parâmetro usa a
sintaxe JSON, conforme mostrado aqui.
--operational-data '{"/aws/dedup":{"Value":"{\"dedupString\": \"Words the system should use
to check for duplicate OpsItems\"}","Type":"SearchableString"}}'

Aqui está um comando de exemplo que especifica uma string de desduplicação de disk full.
Linux & macOS
aws ssm create-ops-item \
--title "EC2 instance disk full" \
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" \
--priority 1 \
--source ec2 \
--operational-data '{"/aws/dedup":{"Value":"{\"dedupString\": \"disk full
\"}","Type":"SearchableString"}}' \
--tags "Key=EC2,Value=ProductionServers" \
--notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-1:12345678:TestUser"

Windows
aws ssm create-ops-item ^
--title "EC2 instance disk full" ^
--description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" ^
--priority 1 ^
--source EC2 ^
--operational-data={\"/aws/dedup\":{\"Value\":\"{\\"""dedupString\\""":\\"""disk
full\\"""}\",\"Type\":\"SearchableString\"}} ^
--tags "Key=EC2,Value=ProductionServers" --notifications Arn="arn:aws:sns:uswest-1:12345678:TestUser"

Trabalhar com incidentes do Incident Manager no
OpsCenter
Este tópico descreve como criar um incidente do AWS Incident Manager a partir de um OpsItem existente.
Um incidente é qualquer interrupção ou redução não planejada na qualidade dos serviços. O Incident
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Manager, um recurso do AWS Systems Manager, fornece um console de gerenciamento de incidentes que
ajuda você a reduzir e se recuperar de incidentes que afetam suas aplicações hospedadas na AWS.
O Incident Manager aumenta a resolução de incidentes notificando os respondentes sobre como os
recursos da AWS foram afetados, destacando dados relevantes de solução de problemas e fornecendo
ferramentas de colaboração para colocar os serviços em funcionamento. Para atingir o objetivo principal de
reduzir o tempo de resolução de incidentes críticos, o Incident Manager automatiza os planos de resposta
e permite o escalonamento da equipe de resposta. Para obter mais informações, consulte o Guia do
usuário do AWS Systems Manager Incident Manager.
Depois que um incidente é resolvido, a análise pós-incidente orienta você na identificação de melhorias
na resposta a incidentes e na recomendação de itens de ação para lidar com as descobertas. Com
problemas operacionais de alta gravidade, como incidentes, a criação de umOpsItememOpsCenterfornece
aos operadores uma visão completa do incidente, incluindo itens de análise e ação.OpsCenteré uma
capacidade do Systems Manager. Essa visão abrangente melhora o tempo de resolução e ajuda a atenuar
problemas semelhantes no futuro.
Como funciona
Depois de configurar e configurar o Incident Manager, o sistema se integrará ao OpsCenter das seguintes
maneiras:
1. Depois que um incidente é criado no Incident Manager, o sistema cria um OpsItem em OpsCenter
(se um OpsItem já não existir). O incidente é adicionado como um item relacionado aoOpsItem. Este
primeiroOpsItemé conhecido como oparent OpsItem. Você também pode criar manualmente um
incidente a partir de umaOpsItem. Depois de criar um incidente em um OpsItem, o OpsItem é promovido
a um OpsItem pai.
Os OpsItems que incluírem incidentes terão duas guias adicionais além das guias Overview (Visão
geral) e Related resource details (Detalhes dos recursos relacionados) exibidas pelo OpsItems padrão.
Os OpsItems que incluírem incidentes exibirão os incidentes relacionados, OpsItems, as análises
e os itens de ações na guia Associated items (Itens associados). OCronogramaexibe um histórico
cronológico de incidentes relacionados e análises para o paiOpsItem.
2. Se um incidente crescer em escala e escopo, você poderá adicionar incidentes adicionais ao OpsItem
pai.
3. Depois que um incidente é fechado, você pode criar uma análise do incidente no Incident Manager.
Uma análise pode ajudar você a definir processos de melhoria para reduzir problemas semelhantes
no futuro. O sistema atualiza automaticamente o incidente noOpsCenterCom uma análise do. Se uma
análise incluir itens de ação, o sistema criaráOpsItemsAbaixo da análise. Estes adicionaisOpsItemssão
do tipoItem de ação.
Antes de começar
Você deve definir e configurar planos de resposta no Incident Manager. Um plano de resposta define como
escalar um incidente para os respondentes e quais ações esses respondentes devem tomar. Para obter
mais informações, consulte Planos de resposta.

Crie um incidente para um OpsItem
Use o procedimento a seguir para criar manualmente um incidente para umOpsItem.

Para criar manualmente um incidente para umaOpsItem
1.
2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha OpsCenter.
Se o Incident Manager criou um OpsItem para você, escolha-o e vá para o passo 5. Caso contrário,
escolha Create OpsItem (Criar OpsItem) e preencha o formulário. Se este botão não for exibido,
escolha OpsItems e, em seguida, escolha CreateOpsItem (Criar).
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4.

Se você criou um novo OpsItem, abra-o.

5.

Selecione Start Incident (Iniciar incidente).

6.

Para Response plan (Plano de resposta), escolha o plano de resposta do Incident Manager que você
quiser atribuir a esse incidente.

7.

(Opcional) Em Title (Título), insira um nome descritivo para ajudar outros membros da equipe a
compreender a natureza do incidente. Se você não inserir um novo título, o OpsCenter cria o OpsItem
e o incidente correspondente no Incident Manager usando o título no plano de resposta.

8.

(Opcional) Em Incident impact (Impacto do incidente), escolha um nível de impacto para este
incidente. Se você não escolher um nível de impacto, OpsCenter cria o OpsItem e o incidente
correspondente no Incident Manager usando o nível de impacto no plano de resposta.

9.

Escolha Iniciar.

Corrigir problemas de OpsItem usando o Automation
do Systems Manager
O AWS Systems Manager Automation ajuda a corrigir problemas rapidamente com recursos da
AWSidentificados nos OpsItems. A automação usa runbooks de automação SSM predefinidos para corrigir
problemas comuns com recursos da AWS. Por exemplo, a automação inclui registros para realizar as
seguintes ações:
• Pare, inicie, reinicie e encerre instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• Crie recursos da AWS, como Amazon Machine Images AMIs), snapshots do Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) e backups do Amazon DynamoDB.
• Configure um recurso para usar Serviços da AWS, incluindo o Amazon EventBridge, o AWS CloudTrail e
o registro em log e o versionamento de buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Anexe um perfil de instância AWS Identity and Access Management (IAM) a uma instância.
• Solucione problemas de conectividade RDP e SSH para instâncias do Amazon EC2.
• Redefina acesso para uma instância do Amazon EC2.
Cada OpsItem no AWS Management Console inclui uma seção Runbooks.

Recursos do runbook de automação no OpsCenter
A lista a seguir descreve alguns dos recursos disponíveis para ajudá-lo a executar runbooks de Automação
e corrigir problemas.
• Quando você escolher umAWSque gerou umOpsItem,OpsCenterexibe uma lista de runbooks de
automação que você pode executar nesse recurso.
• Quando você escolhe um runbook de automação na lista,OpsCenterpreenche previamente alguns dos
campos necessários para executar o documento.
• O OpsCenter mantém um registro de 30 dias dos runbooks de automação executados para um OpsItem
específico.
• NoStatus e resultados, você pode escolher um status para exibir detalhes importantes sobre essa
execução, como o motivo pelo qual uma automação falhou e qual etapa do runbook de automação
estava sendo executada quando a falha ocorreu, conforme mostrado no exemplo a seguir.
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• ODetalhes relacionadospara uma página selecionadaOpsItemInclui oRun automationLista. A lista
permite que você escolha runbooks de automação recentes ou específicos de recursos que podem ser
executados para corrigir problemas. Esta página também inclui provedores de dados úteis, incluindo
métricas e alarmes do Amazon CloudWatch,AWS CloudTrail, e detalhes deAWS Config, para citar
alguns.
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• Você pode visualizar informações sobre um runbook do Automation, escolhendo o nome dele no console
ou usando o Referência do runbook do Systems Manager Automation (p. 626).

Usar um manual para corrigir um problema de OpsItem
Ao executar um runbook do Automation do Systems Manager de um OpsItem, você poderá executar
uma versão simples ou escolher a opção Advanced configuration (Configuração avançada). O Advanced
configuration (Configuração avançada) abre o runbook no Automation do Systems Manager, que fornece
diversas opções para executar o runbook.

O procedimento a seguir descreve como executar uma versão simples de um registro. Para obter
informações sobre como executar um runbook de Advanced configuration (Configuração avançada),
consulte Trabalhar com automações (p. 431).
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Antes de começar
Antes de executar um documento de automação (runbook) para corrigir umOpsItem, faça o seguinte:
• Verifique se você tem permissão para executar runbooks do Systems Manager Automation. Para mais
informações, consulte Configurar a automação (p. 424).
• Colete informações de ID específicas do recurso para a automação que você deseja executar. Por
exemplo, se quiser executar uma automação que reinicie uma instância do EC2, você deverá especificar
o ID da instância a ser reiniciada.

Para executar um manual de Automação para corrigir umaOpsItemissue
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Escolha o ID da OpsItem para abrir a página de detalhes.

4.

Role até a seção Runbooks (Registros).

5.

Use a barra de pesquisa dos registros ou os números no canto superior direito para encontrar o
runbook do Automation que você deseja executar.

6.

Escolha um registro e Execute (Executar).

7.

Insira as informações necessárias do registro e escolha Execute (Executar).

8.

No painel de navegação, escolha Automation (Automação) e o link Execution ID (ID de execução)
para visualizar as etapas e o status da execução.

Trabalhar com manuais associados
Depois de executar um runbook de automação em um OpsItem, o runbook será associado
automaticamente ao recurso relacionado do OpsItem para referência futura e execução fácil. Runbooks
associados são classificados acima dos outros na lista Runbooks.
Use o procedimento a seguir para executar um runbook do Automation que foi associado a um recurso
relacionado em um OpsItem. Para obter informações sobre como adicionar recursos relacionados,
consulte Trabalho com OpsItems (p. 221).

Para executar um registro associado ao recurso para corrigir um problema da OpsItem
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Abra a OpsItem.

4.

Na seção Related resources (Recursos relacionados), escolha o recurso no qual você deseja executar
o runbook do Automation.

5.

Selecione Run automation (Executar automação) e escolha o runbook associado que você deseja
executar.
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6.

Insira as informações necessárias do registro e escolha Execute (Executar).

7.

No painel de navegação, escolha Automation (Automação) e o link Execution ID (ID de execução)
para visualizar as etapas e o status da execução.

Visualizar relatórios de resumo do OpsCenter
O AWS Systems Manager OpsCenter inclui uma página de resumo que automaticamente exibe as
seguintes informações:
• OpsItem Status summary (Resumo de status): um resumo do OpsItems por status (Aberto e em
andamento, Aberto ou Em andamento).
• Sources with most open OpsItems (Origens com a maioria de OpsItems abertos): um detalhamento dos
principais Serviços da AWS com OpsItems abertos.
• OpsItems by source and age (OpsItems por origem e idade): uma contagem de OpsItems, agrupadso
por fonte e dias desde a criação.

Como visualizar a página de resumo do OpsCenter
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Na página de visão geral da OpsItems, escolha Summary (Resumo).

4.

Em OpsItems by source and age (OpsItems por origem e idade), escolha a barra de pesquisa para
filtrar OpsItems de acordo com Source (Origem). Use a lista para filtrar de acordo com Status.

Referência de recursos compatíveis
O AWS Systems Manager OpsCenter cria automaticamente um deep link para a página do recurso
principal quando você especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) para os tipos de recursos da AWS
a seguir. Por exemplo, se você especificar o ARN de uma instância do EC2 no campo Related Resources
(Recursos relacionados), o OpsCenter criará um link profundo para as informações sobre a instância
no console do Amazon EC2. Isso permite visualizar informações detalhadas sobre os recursos da AWS
afetados sem a necessidade de sair do OpsCenter. Para obter mais informações sobre como adicionar
recursos relacionados, consulte Trabalhar com recursos relacionados (p. 221).

Recursos compatíveis
Resource name (Nome do recurso)

Formato ARN

Certificado AWS Certificate Manager

arn:aws:acm:region:accountid:certificate/certificate-id

Grupo do Amazon EC2 Auto Scaling

arn:aws:autoscaling:region:accountid:autoScalingGroup:groupid:autoScalingGroupName/
groupfriendlyname

Distribuição do Amazon CloudFront

arn:aws:cloudfront::account-id:*

Pilha AWS CloudFormation

arn:aws:cloudformation:region:accountid:stack/stackname/additionalidentifier
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Resource name (Nome do recurso)

Formato ARN

Alarmes do Amazon CloudWatch

arn:aws:cloudwatch:region:accountid:alarm:alarm-name

Trilha AWS CloudTrail

arn:aws:cloudtrail:region:accountid:trail/trailname

Projeto AWS CodeBuild

arn:aws:codebuild:region:accountid:resourcetype/resource

AWS CodePipeline

arn:aws:codepipeline:region:accountid:resource-specifier

Insight do DevOps Guru

arn:aws:devops-guru:region:accountid:insight/proactive or reactive/resourceid

Tabela do Amazon DynamoDB

arn:aws:dynamodb:region:accountid:table/tablename

Gateway do cliente do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
IP elástico do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:customergateway/cgw-id

arn:aws:ec2:region:account-id:eip/eipallocid

Host dedicado do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:dedicatedhost/host-id

Instância do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:accountid:instance/instance-id

Gateway de Internet do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:internetgateway/igw-id

Lista de controle de acesso à rede (ACL) do
Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:networkacl/nacl-id

Interface de rede do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:networkinterface/eni-id

Tabela de rotas do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:routetable/route-table-id
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Resource name (Nome do recurso)

Formato ARN

Grupo de segurança do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:securitygroup/security-group-id

Sub-rede do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:accountid:subnet/subnet-id

Volume do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:accountid:volume/volume-id

VPC do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:vpc/vpc-id

Conexão da VPN do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:vpnconnection/vpn-id

Gateway da VPN do Amazon EC2

arn:aws:ec2:region:account-id:vpngateway/vgw-id

Aplicativo AWS Elastic Beanstalk

arn:aws:elasticbeanstalk:region:accountid:application/applicationname

Elastic Load Balancing (Classic Load Balancer)

Elastic Load Balancing Application Load Balancer

Elastic Load Balancing (Network Load Balancer)

AWS Identity and Access Management Grupo do
IAM
Política do IAM

arn:aws:elasticloadbalancing:region:accountid:loadbalancer/name

arn:aws:elasticloadbalancing:region:accountid:loadbalancer/app/load-balancername/load-balancer-id

arn:aws:elasticloadbalancing:region:accountid:loadbalancer/net/load-balancername/load-balancer-id

arn:aws:iam::account-id:group/group-name

arn:aws:iam::account-id:policy/policy-name

IAM role (Função do IAM)

arn:aws:iam::account-id:role/role-name

Usuário do IAM

arn:aws:iam::account-id:user/user-name

Função AWS Lambda

arn:aws:lambda:region:accountid:function:function-name
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Resource name (Nome do recurso)

Formato ARN

Cluster do Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS)

arn:aws:rds:region:account-id:cluster:dbcluster-name

Instância de bancos de dados do Amazon RDS

Assinatura do Amazon RDS

arn:aws:rds:region:account-id:db:dbinstance-name

arn:aws:rds:region:accountid:es:subscription-name

Grupos de segurança do Amazon RDS

arn:aws:rds:region:accountid:secgrp:security-group-name

Snapshot do cluster do Amazon RDS

arn:aws:rds:region:account-id:clustersnapshot:cluster-snapshot-name

Grupo de sub-rede do Amazon RDS

arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name

Amazon Redshift cluster (Cluster do Amazon
Redshift)
Grupos de parâmetros do Amazon Redshift

arn:aws:redshift:region:accountid:cluster:cluster-name

arn:aws:redshift:region:accountid:parametergroup:parameter-group-name

Grupo de segurança do Amazon Redshift

arn:aws:redshift:region:accountid:securitygroup:security-group-name

Snapshots do cluster do Amazon Redshift

arn:aws:redshift:region:accountid:snapshot:cluster-name/snapshot-name

Grupos de sub-rede do cluster do Amazon Redshift

Bucket do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

arn:aws:redshift:region:accountid:subnetgroup:subnet-group-name

arn:aws:s3:::bucket_name

Gravação AWS Config do inventário do nó
gerenciado do AWS Systems Manager

arn:aws:ssm:region:account-id:managedinstance-inventory/node_id

Systems Manager (Gerenciador de sistemas)State
ManagerAssociação

arn:aws:ssm:region:accountid:association/association_ID
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Receber descobertas do AWS Security Hub no
OpsCenter
O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do estado da segurança na AWS e ajuda a verificar a
conformidade do ambiente com os padrões e as práticas recomendadas de segurança do setor. O Security
Hub coleta dados de segurança de Contas da AWS, serviços e produtos de parceiros compatíveis, além
de ajudar a analisar suas tendências de segurança e identificar os problemas de segurança de prioridade
mais alta.
A integração do OpsCenter do AWS Systems Manager com o Security Hub permite que você receba
descobertas do Security Hub no OpsCenter. As descobertas do Security Hub fornecem informações
de segurança que você pode usar no OpsCenter para agregar e tomar medidas sobre seus problemas
operacionais, de segurança e de performance no Systems Manager.
Você pode criar automaticamente problemas operacionais (OpsItems) em OpsCenter para diagnóstico
e remediação de achados críticos e de alta gravidade. Para ajudar você com o diagnóstico, o OpsItem
inclui informações relevantes, como ID e tipo de recursos da AWS, além de detalhes das descobertas.
Você também pode usar runbooks do Systems Manager Automation no OpsCenterpara executar fluxos de
trabalho predefinidos para ajudar a corrigir problemas comuns de segurança com os recursos da AWS.
O OpsCenter tem integração bidirecional com o Security Hub. Quando você faz atualizações em campos
de status e gravidade de OpsItem relacionados a uma descoberta de segurança, essas alterações são
enviadas automaticamente ao Security Hub para garantir que você sempre veja as informações mais
recentes e corretas. O OpsCenter também está integrado ao AWS Systems Manager Explorer (Explorer).
No Explorer, você pode exibir um widget que fornece um resumo de todas as descobertas do Security Hub
com base na gravidade.

Como o OpsCenter recebe todas as descobertas do Security Hub
No Security Hub, os problemas de segurança são monitorados como descobertas. Algumas descobertas
provêm de problemas que são detectados por outros Serviços da AWS ou por parceiros terceirizados. O
Security Hub também tem um conjunto de regras que ele usa para detectar problemas de segurança e
gerar descobertas.
O AWS Systems Manager OpsCenter é um dos Serviços da AWS que recebe descobertas do Security
Hub.

Mecanismo para receber as descobertas do Security Hub
Para receber as descobertas do Security Hub, o OpsCenter aproveita a integração do Security Hub com o
Amazon EventBridge. O Security Hub envia descobertas para o EventBridge, que usa uma regra de evento
para enviar as descobertas para o OpsCenter.

Tipos de descobertas que o OpsCenter recebe
OpsItems são criados automaticamente para descobertas de severidade crítica e alta. Você pode
configurar oOpsCenterpara exibir achados de gravidade média e baixa, conforme descrito posteriormente
emAtivar e configurar a integração (p. 241). Você pode configurar oOpsCentereExplorerpara
criarOpsItemspara todas as descobertas, exceto descobertas de gravidade informativa. Para obter mais
informações sobre a gravidade das descobertas do Security Hub, consulte Gravidade no Manual do
usuário do AWS Security Hub.

Quanto tempo leva para receber descobertas do Security Hub?
Quando o Security Hub cria uma nova descoberta, ela costuma ser visível no OpsCenter em segundos.
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Tentar novamente se houver uma interrupção do sistema
Os dados do Security Hub são retidos no OpsCenter por até 7 dias para tentar novamente se houver uma
interrupção do sistema. O Security Hub também é atualizado a cada 12 horas em todas as regras padrão
do Security Hub.

Ativar e configurar a integração
Para usar a integração com o Security Hub, você deve ativar o Security Hub. Para obter informações sobre
como ativar o Security Hub, consulte Configurar o Security Hub no Manual do usuário do AWS Security
Hub.
O procedimento a seguir descreve como começar a receber e configurar descobertas do Security Hub.

Para começar a receber descobertas do Security Hub
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Selecione OpsItems. Em seguida, selecioneConfigurar fontes.

4.

Na seção Security Hub findings (Descobertas do Security Hub), selecione Edit (Editar).

5.

Selecione oDesabilitadopara permitir que as descobertas do Security Hub criem
automaticamenteOpsItems.
As descobertas críticas e de alta segurança criam OpsItems por padrão. Para criar
tambémOpsItemspara as descobertas de segurança Média e Baixa, selecione a caixaDesabilitadoao
lado deMédio, Baixo.
Quando tiver configurado a integração do Security Hub como desejar, selecioneSave (Salvar).

Como examinar as descobertas do Security Hub.
O procedimento a seguir descreve como visualizar descobertas do Security Hub.

Para visualizar as descobertas do Security Hub por meio do Explorer
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Explorer.

3.

Navegue até o widget Descobertas do Security Hub. Selecione a severidade que você deseja exibir
uma exibição de lista detalhada. O OpsItem correspondente será exibido.

Como parar de receber descobertas
O procedimento a seguir descreve como parar de receber descobertas do Security Hub.

Para interromper o recebimento das descobertas do Security Hub
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha OpsCenter.

3.

Selecione OpsItems. Em seguida, selecioneConfigurar fontes.

4.

Na seção Security Hub findings (Descobertas do Security Hub), selecione Edit (Editar).

5.

Selecione oHabilitar opara desativar as descobertas do Security Hub de criar
automaticamenteOpsItems. Em seguida, selecioneSave (Salvar).
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Auditar e registrar atividades do OpsCenter em log
O AWS CloudTrail captura chamadas à API AWS Systems Manager OpsCenter feitas no console, na
AWS Command Line Interface (AWS CLI) e no SDK. Você pode visualizar as informações no console do
CloudTrail ou em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Um bucket é usado em
todos os logs do CloudTrail para sua conta.
Logs de ações OpsCenter mostram atividades de criação, atualização, obtenção e descrição da OpsItem.
Para obter mais informações sobre como visualizar e utilizar os logs do CloudTrail de atividades do
Systems Manager, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS
CloudTrail (p. 1526).

Painéis do Amazon CloudWatch hospedados pelo
Systems Manager
Os painéis do Amazon CloudWatch são páginas iniciais personalizáveis no console do CloudWatch que
você pode usar para monitorar seus recursos em uma única visualização, mesmo os recursos distribuídos
em diferentes Regiões da AWS. Você pode usar os painéis do CloudWatch para criar visualizações
personalizadas das métricas e dos alarmes para os recursos da AWS. Com os painéis, você pode criar o
seguinte:
• Uma única visualização para determinadas métricas e alarmes para ajudá-lo a avaliar a saúde dos seus
recursos e aplicações em uma ou mais Regiões da AWS. Você pode selecionar a cor usada para cada
métrica em cada gráfico, para que possa monitorar a mesma métrica em vários gráficos.
• Um guia estratégico que fornece orientação para os membros da equipe durante eventos operacionais
sobre como responder a incidentes específicos.
• Uma visualização comum de medições de recursos e aplicativos críticos que pode ser compartilhada
pelos membros da equipe para obter um fluxo de comunicação mais rápido durante eventos
operacionais.
Você pode criar painéis usando o console, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API
PutDashboard do CloudWatch. Para obter mais informações, consulte Usar painéis do Amazon
CloudWatch no Manual do usuário do Amazon CloudWatch.
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Gerenciamento de aplicativos do
AWS Systems Manager
O Application Management é um conjunto de recursos que ajudam você a gerenciar as aplicações em
execução na AWS.
Tópicos
• AWS Systems Manager Application Manager (p. 243)
• AWS AppConfig (p. 270)
• AWS Systems Manager Parameter Store (p. 270)

AWS Systems Manager Application Manager
O Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, ajuda os engenheiros de DevOps a
investigar e corrigir problemas com os recursos da AWS no contexto de suas aplicações e clusters. O
Application Manager agrega informações de operações de vários Serviços da AWS e de recursos do
Systems Manager em um único AWS Management Console.
No Application Manager, uma aplicação é um grupo lógico de recursos da AWS que você deseja operar
como uma unidade. Esse grupo lógico pode representar diferentes versões de uma aplicação, limites
de propriedade para operadores ou ambientes de desenvolvedor, entre outras. O suporte do Application
Manager para clusters de contêiner inclui clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e
do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
Quando você escolhe Get started (Conceitos básicos) na página inicial do Application Manager, o
Application Manager importa automaticamente os metadados sobre os recursos criados em outros
Serviços da AWS ou em recursos do Systems Manager. Para aplicações, o Application Manager importa
metadados sobre todos os recursos da AWS organizados em grupos de recursos. Cada grupo de recursos
é listado na categoria Custom applications(Aplicações personalizadas) como uma aplicação exclusiva. O
Application Manager também importa automaticamente metadados sobre recursos que foram criados pelo
AWS CloudFormation, AWS Launch Wizard, Amazon ECS e Amazon EKS. O Application Manager então
exibe esses recursos em categorias predefinidas.
Para Applications (Aplicações), a lista inclui o seguinte:
• Aplicações personalizadas
• Launch Wizard
• Pilhas do CloudFormation
• Aplicações do AppRegistry
Para Container clusters (Clusters de contêineres), a lista inclui o seguinte:
• Clusters do Amazon ECS
• Clusters do Amazon EKS
Após a conclusão da importação, você pode exibir informações de operações sobre seus recursos nessas
categorias predefinidas. Ou, se você quiser fornecer mais contexto sobre um conjunto de recursos, você
pode criar manualmente uma aplicação no Application Manager e mover recursos ou grupos de recursos
para essa aplicação. Isso permite que você visualize informações de operações no contexto de uma
aplicação.
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Depois de você definir e configurar Serviços da AWS e recursos do Systems Manager, o Application
Manager exibirá os seguintes tipos de informações sobre os recursos:
• Alarmes fornecidos pelo Amazon CloudWatch
• Informações de conformidade fornecidas pela AWS Config e State Manager (um componente do
Systems Manager)
• Informações de cluster do Kubernetes fornecidas pelo Amazon EKS
• Dados de log fornecidos pelo AWS CloudTrail e Amazon CloudWatch Logs
• OpsItems fornecido pelo OpsCenter do Systems Manager
• Detalhes do recurso fornecidos pelos Serviços da AWS que os hospedam.
• Informações de cluster de contêiner fornecidas pelo Amazon ECS.
Para ajudar você a corrigir problemas com componentes ou recursos, o Application Manager também
fornece runbooks que você pode associar às aplicações. Para começar a usar o Application Manager,
abra o Systems Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha
Application Manager.

Quais são os benefícios do uso do Application
Manager?
O Application Manager reduz o tempo necessário para que os engenheiros de DevOps detectem e
investiguem problemas com os recursos da AWS. Para fazer isso, o Application Manager exibe vários
tipos de informações de operações no contexto de uma aplicação em um console. O Application Manager
também reduz o tempo necessário para corrigir problemas fornecendo runbooks que executam tarefas
comuns de remediação em recursos da AWS.

Quais são os recursos do Application Manager?
O Application Manager inclui os seguintes recursos:
• Importe os recursos da AWS automaticamente
Durante a configuração inicial, você poderá optar por configurar o Application Manager para importar e
exibir recursos automaticamente na Conta da AWS, que se baseiam em pilhas do CloudFormation, AWS
Resource Groups, implantações Launch Wizard, aplicações do AppLogisty, além de clusters do Amazon
ECS e do Amazon EKS. O sistema exibe esses recursos em categorias predefinidas da aplicação ou do
cluster. Posteriormente, sempre que novos recursos desses tipos forem adicionados à Conta da AWS, o
Application Manager exibirá automaticamente os novos recursos nas categorias de aplicações e cluster
predefinidos.
• Crie ou edite pilhas e modelos do CloudFormation
O Application Manager ajuda você a provisionar e gerenciar recursos para suas aplicações integrando
o CloudFormation. Você pode criar, editar e excluir modelos e pilhas do AWS CloudFormation no
Application Manager. O Application Manager também inclui uma biblioteca de modelos na qual você
pode clonar, criar e armazenar modelos. O Application Manager e o CloudFormation exibem as mesmas
informações sobre o status atual de uma pilha. Modelos e atualizações de modelos são armazenados no
Systems Manager, até que você provisione a pilha, quando então as alterações também serão exibidas
no CloudFormation.
• Visualizar métricas operacionais e alarmes para uma aplicação ou cluster
Application Manager O integra-se ao Amazon CloudWatch para fornecer métricas operacionais e
alarmes em tempo real para uma aplicação ou cluster. Você pode se aprofundar na árvore de aplicações
para exibir alarmes em cada nível de componente ou exibir alarmes para um cluster individual.
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• Visualizar dados de log de uma aplicação
O Application Manager integra-se ao Amazon CloudWatch Logs para fornecer dados de log no contexto
da sua aplicação sem precisar sair do Systems Manager.
• Visualizar e gerenciar o OpsItems para uma aplicação ou cluster
O Application Manager integra-se ao AWS Systems Manager OpsCenter (p. 190) para fornecer uma
lista de itens de trabalho operacionais (OpsItems) para suas aplicações e clusters. A lista reflete
automaticamente os OpsItems gerados e criados manualmente. Você pode visualizar os detalhes do
recurso que criou um OpsItem e o status, origem e gravidade do OpsItem.
• Visualizar dados de conformidade de recursos para uma aplicação ou cluster
O Application Manager integra-se ao AWS Config para fornecer detalhes de conformidade e histórico
sobre os recursos da AWS, de acordo com as regras que você especificar. O Application Manager
também se integra ao AWS Systems Manager State Manager (p. 1077) para fornecer informações de
conformidade sobre o estado que você deseja manter para suas instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2).
• Visualizar informações sobre a infraestrutura de clusters do Amazon ECS e Amazon EKS
O Application Manager integra-se ao Amazon ECS e ao Amazon EKS para fornecer informações sobre
a integridade das infraestruturas de cluster e uma visualização de tempo de execução de componentes
dos recursos de computação, rede e armazenamento em um cluster.
No entanto, você não pode gerenciar ou visualizar informações de operações sobre seus pods ou
contêineres do Amazon EKS no Application Manager. Você só pode gerenciar e visualizar informações
de operações sobre a infraestrutura que está hospedando os recursos do Amazon EKS.
• Exibir detalhes do custo do recurso de uma aplicação
O Application Manager é integrado ao AWS Cost Explorer, um recurso do AWS Billing and
Cost Management, por meio do widget Cost (Custo). Após ativar o Cost Explorer no console do
Gerenciamento de Faturamento e Custos, o widget Cost (Custo) no Application Manager mostrará os
dados de custo para um aplicativo fora de um contêiner específico ou um componente de aplicativo.
Você pode usar filtros no widget para exibir dados de custo de acordo com diferentes períodos de
tempo, granularidades e tipos de custo em um gráfico de barras ou linhas.
• Visualizar informações detalhadas de recursos em um console
Escolha um nome de recurso listado no Application Manager e exiba as informações contextuais e de
operações sobre esse recurso, sem precisar sair do Systems Manager.
• Receba atualizações automáticas de recursos para aplicações
Se você fizer alterações em um recurso em um console de serviço e esse recurso fizer parte de uma
aplicação no Application Manager, o Systems Manager exibirá essas alterações automaticamente. Por
exemplo, se você atualizar uma pilha no console do AWS CloudFormation e se essa pilha fizer parte de
uma aplicação do Application Manager, as atualizações da pilha serão refletidas automaticamente no
Application Manager.
• Descobrir aplicações do Launch Wizard automaticamente
O Application Manager é integrado ao AWS Launch Wizard. Se você usou o Launch Wizard
para implantar recursos em uma aplicação, o Application Manager poderá importá-los e exibi-los
automaticamente em uma seção do Launch Wizard.
• Monitorar recursos de aplicações no Application Manager usando o CloudWatch Application Insights
O Application Manager integra-se ao Amazon CloudWatch Application Insights. O Application Insights
identifica e configura as principais métricas, logs e alarmes na pilha de tecnologia e nos recursos
da aplicação. O Application Insights monitora continuamente os logs e as métricas para detectar e
correlacionar anomalias e erros. Quando erros e anomalias são detectados, o Application Insights
gera CloudWatch Events que você pode usar para configurar notificações ou executar ações. Você
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pode habilitar e exibir o Application Insights em Overview (Visão geral) e nas guias Monitoring
(Monitoramento) no Application Manager. Para obter mais informações sobre o Application Insights,
consulte O que é o Amazon CloudWatch Application Insights no Manual do usuário do Amazon
CloudWatch.
• Corrija problemas com runbooks
O Application Manager inclui runbooks predefinidos do Systems Manager para corrigir problemas
comuns com os recursos da AWS. Você também pode escolher um recurso no Application Manager e,
em seguida, escolher um runbook que executa uma tarefa de correção.

Há cobrança pelo uso do Application Manager?
O Application Manager está disponível sem custo adicional.

Quais são as cotas de recursos para o Application
Manager?
Você pode exibir cotas para todos os recursos do Systems Manager em Systems Manager service quotas
(Cotas de serviço do Systems Manager) na Referência geral da Amazon Web Services. A menos que
especificado de outra forma, cada cota é específica da região.
Tópicos
• Conceitos básicos do Systems Manager Application Manager (p. 246)
• Trabalho com Application Manager (p. 254)

Conceitos básicos do Systems Manager Application
Manager
Use as informações nesta seção para ajudar você a instalar e configurar o Application Manager, um
recurso do AWS Systems Manager, para exibir informações de operações de diferentes Serviços da AWS
e recursos do Systems Manager. Esta seção também inclui informações sobre como adicionar aplicações
e clusters ao Application Manager.
Tópicos
• Configurando serviços relacionados (p. 246)
• Configurar permissões para o Systems Manager Application Manager (p. 249)
• Adicionar aplicações e clusters ao Application Manager (p. 253)

Configurando serviços relacionados
O Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, exibe recursos e informações de outros
Serviços da AWS e recursos do Systems Manager. Para maximizar a quantidade de informações de
operações exibidas no Application Manager, recomendamos que você instale e configure esses outros
serviços ou recursos antes de usar o Application Manager.
Tópicos
• Configure tarefas para importar recursos (p. 247)
• Configure tarefas para exibir informações de operações sobre recursos (p. 248)
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Configure tarefas para importar recursos
As tarefas de configuração a seguir ajudam você a exibir recursos da AWS no Application Manager. Após
a conclusão de cada uma dessas tarefas, o Systems Manager pode importar recursos automaticamente
para o Application Manager. Depois que seus recursos forem importados, você poderá criar aplicações no
Application Manager e mover seus recursos importados para eles. Isso ajuda você a visualizar informações
de operações no contexto de uma aplicação.
(Opcional) Organize seu recursos da AWS usando as tags
Você pode atribuir metadados aos seus recursos da AWS na forma de tags. Cada tag é um rótulo
que consiste em um valor e uma chave definida pelo usuário. As tags podem ajudar você a gerenciar,
identificar, organizar, pesquisar e filtrar recursos. Você pode criar tags para categorizar recursos por
finalidade, proprietário, ambiente ou outros critérios.
(Opcional) Organize seu recursos da AWS usando as AWS Resource Groups
É possível usar grupos de recursos para organizar seus recursos da AWS. Os grupos de recursos
facilitam o gerenciamento, o monitoramento e a automatização de tarefas em vários recursos de uma
vez.
O Application Manager importa automaticamente todos os grupos de recursos e lista-os na categoria
de aplicações personalizadas.
(Opcional) Configure e implante os recursos da AWS usando o AWS CloudFormation
O AWS CloudFormation permite que você crie e provisione implantações de infraestrutura da AWS
de maneira previsível e repetida. Ele ajuda você a usar Serviços da AWS como Amazon EC2,
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS),
Elastic Load Balancing e AWS Auto Scaling. Com o CloudFormation, você pode criar aplicações
confiáveis, escaláveis e econômicas na nuvem, sem se preocupar com a criação e a configuração da
infraestrutura da AWS subjacente.
O Application Manager importa automaticamente todos os AWS CloudFormation e lista-os na
categoria de pilhas do AWS CloudFormation. Você pode criar pilhas e modelos do CloudFormation no
Application Manager. As alterações da pilha e do modelo são sincronizadas automaticamente entre o
Application Manager e o CloudFormation. Você também pode criar aplicações no Application Manager
e transferir pilhas para elas. Isso ajuda você a visualizar informações de operações para os recursos
da pilha no contexto de uma aplicação. Para obter informações sobre a definição de preço, consulte
Definição de preço do AWS CloudFormation.
(Opcional) Configure e implante as aplicações usando o AWS Launch Wizard
O Launch Wizard orienta você durante o processo de dimensionamento, configuração e implantação
de recursos da AWS para aplicações de terceiros, sem a necessidade de identificar e provisionar
manualmente os recursos da AWS.
O Application Manager importa automaticamente todos os recursos do Launch Wizard e lista-os
na categoria Launch Wizard. Para obter mais informações sobre o AWS Launch Wizard, consulte
Conceitos básicos da AWS Launch Wizard para SQL Server. O Launch Wizard está disponível
sem custo adicional. Você só paga pelos recursos da AWS que você provisionar para executar sua
solução.
(Opcional) Configure e implante as aplicações em contêineres usando o Amazon ECS e Amazon EKS
O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de contêineres
altamente escalável e rápido que facilita a execução, a interrupção e o gerenciamento de contêineres
em um cluster. Os contêineres são definidos em uma definição de tarefa que você usa para executar
tarefas individuais ou tarefas em um serviço.
O Amazon EKS é um serviço gerenciado que ajuda você a executar o Kubernetes na AWS,
eliminando a necessidade de instalar, operar e manter seu próprio ambiente de gerenciamento ou
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nós do Kubernetes. O Kubernetes é um sistema de código aberto para automatizar a implantação, a
escalabilidade e o gerenciamento de aplicações em contêineres.
O Application Manager importa automaticamente todos os recursos de infraestrutura do Amazon
ECS e do Amazon EKS e os lista na guia Container clusters (Clusters de contêineres). No entanto,
você não pode gerenciar ou visualizar informações de operações sobre seus pods ou contêineres
do Amazon EKS no Application Manager. Você só pode gerenciar e visualizar informações de
operações sobre a infraestrutura que está hospedando os recursos do Amazon EKS. Para obter mais
informações, consulte Preço do Amazon ECS e Preço do Amazon EKS.

Configure tarefas para exibir informações de operações sobre recursos
As tarefas de configuração a seguir ajudam você a exibir informações de operações sobre os recursos da
AWS no Application Manager.
(Opcional) Definir e configurar os logs e alarmes do Amazon CloudWatch
O CloudWatch é um serviço de monitoramento e gerenciamento que fornece dados e insights
acionáveis para a AWS, aplicações híbridas on-premises e recursos de infraestrutura. Com o
CloudWatch, você pode coletar e acessar todos os dados operacionais e de performance na forma
de logs e métricas, em uma única plataforma. Para visualizar logs e alarmes do CloudWatch para os
recursos no Application Manager, você deve configurar o CloudWatch. Para obter informações de
preço, consulte Preço do CloudWatch.

Note
O suporte ao CloudWatch Logs se aplica somente a aplicações, não a clusters.
(Opcional) Definir e configurar o AWS Config
O AWS Config fornece uma visualização detalhada dos recursos associados à sua Conta da AWS,
incluindo como eles são configurados, como eles se relacionam entre si e como as configurações e
seus relacionamentos foram alterados ao longo do tempo. Você pode usar o AWS Config para avaliar
as definições de configuração de seus recursos da AWS. Você pode fazer isso criando regras AWS
Config, que representam suas definições ideais de configuração. Enquanto o AWS Config monitora
continuamente as alterações de configuração que ocorrem entre seus recursos, ele verifica se essas
alterações violam alguma das condições em suas regras. Se um recurso viola uma regra, o AWS
Config sinaliza o recurso e a regra como incompatível. O Application Manager exibe informações de
conformidade sobre as regras do AWS Config. Para visualizar esses dados no Application Manager,
é necessário configurar o AWS Config. Para obter informações sobre a definição de preço, consulte
Definição de preço do AWS Config.
(Opcional) Crie associations do State Manager
Você pode usar o Systems Manager State Manager para criar uma configuração que você atribui aos
nós gerenciados. A configuração, chamada de associação, define o estado que você deseja manter
em seus nós. Para visualizar dados de conformidade da associação no Application Manager, você
deve configurar uma ou mais associações do State Manager. O State Manager é oferecido sem custo
adicional.
(Opcional) Definir e configurar o OpsCenter
Você pode visualizar itens de trabalho operacionais (OpsItems) sobre seus recursos no Application
Manager, usando o OpsCenter. Você pode configurar o Amazon CloudWatch e o Amazon EventBridge
para enviar automaticamente o OpsItems para o OpsCenter, com base nos alarmes e eventos. Você
também pode inserir OpsItems manualmente. Para obter informações sobre a definição de preço,
consulte Definição de preço do AWS Systems Manager.
(Recomendado) Verificar permissões do runbook
Corrija problemas com recursos da AWS no Application Manager, usando os runbooks do Systems
Manager Automation. Para usar esse recurso de correção, você deve configurar ou verificar as
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permissões. Para obter informações sobre a definição de preço, consulte Definição de preço do AWS
Systems Manager.

Configurar permissões para o Systems Manager Application
Manager
Você pode usar todos os recursos do Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, se
seu usuário, grupo ou função do AWS Identity and Access Management (IAM) tiver acesso às operações
de API listadas neste tópico. As operações da API são separadas em duas tabelas para ajudar você a
entender as diferentes funções que elas desempenham.
A tabela a seguir lista as operações de API chamadas pelo Systems Manager se você escolher um recurso
no Application Manager porque quer visualizar os detalhes dele. Por exemplo, se o Application Manager
listar um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling e, se você escolher esse grupo para exibir seus detalhes, o
Systems Manager chamará as operações de API do autoscaling:DescribeAutoScalingGroups. Se
você não tiver nenhum grupo de Auto Scaling em sua conta, essa operação de API não será chamada do
Application Manager.
Somente detalhes do recurso
acm:DescribeCertificate
acm:ListTagsForCertificate
autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
cloudfront:GetDistribution
cloudfront:ListTagsForResource
cloudtrail:DescribeTrails
cloudtrail:ListTags
cloudtrail:LookupEvents
codebuild:BatchGetProjects
codepipeline:GetPipeline
codepipeline:ListTagsForResource
dynamodb:DescribeTable
dynamodb:ListTagsOfResource
ec2:DescribeAddresses
ec2:DescribeCustomerGateways
ec2:DescribeHosts
ec2:DescribeInternetGateways
ec2:DescribeNetworkAcls
ec2:DescribeNetworkInterfaces
ec2:DescribeRouteTables
ec2:DescribeSecurityGroups
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVolumes
ec2:DescribeVpcs
ec2:DescribeVpnConnections
ec2:DescribeVpnGateways
elasticbeanstalk:DescribeApplications
elasticbeanstalk:ListTagsForResource
elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth
elasticloadbalancing:DescribeListeners
elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
elasticloadbalancing:DescribeTags
iam:GetGroup
iam:GetPolicy
iam:GetRole
iam:GetUser
lambda:GetFunction
rds:DescribeDBClusters
rds:DescribeDBInstances
rds:DescribeDBSecurityGroups
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Somente detalhes do recurso
rds:DescribeDBSnapshots
rds:DescribeDBSubnetGroups
rds:DescribeEventSubscriptions
rds:ListTagsForResource
redshift:DescribeClusterParameters
redshift:DescribeClusterSecurityGroups
redshift:DescribeClusterSnapshots
redshift:DescribeClusterSubnetGroups
redshift:DescribeClusters
s3:GetBucketTagging

A tabela a seguir lista as operações de API que o Systems Manager usa para fazer alterações em
aplicações e recursos listados no Application Manager ou para exibir informações de operações de uma
aplicação ou recurso selecionado.
Ações e detalhes da aplicação
cloudformation:DescribeStacks
cloudwatch:DescribeAlarms
cloudwatch:DescribeInsightRules
cloudwatch:ListMetrics
cloudwatch:ListTagsForResource
config:DescribeComplianceByResource
config:DescribeRemediationConfigurations
config:GetComplianceDetailsByResource
config:GetResourceConfigHistory
config:StartConfigRulesEvaluation
ec2:DescribeInstances
eks:DescribeCluster
eks:ListClusters
eks:ListFargateProfiles
eks:ListNodegroups
eks:TagResource
ecs:ListClusters
ecs:DescribeClusters
ecs:ListContainerInstances
ecs:DescribeContainerInstances
ecs:DescribeCapacityProviders
ecs:TagResource
resource-groups:CreateGroup
resource-groups:DeleteGroup
resource-groups:GetGroup
resource-groups:GetGroupQuery
resource-groups:GetTags
resource-groups:ListGroupResources
resource-groups:ListGroups
resource-groups:Tag
resource-groups:Untag
ssm:CreateOpsMetadata
ssm:DeleteOpsMetadata
ssm:GetOpsSummary
ssm:GetOpsMetadata
ssm:UpdateServiceSetting
ssm:GetServiceSetting
ssm:ListOpsMetadata
ssm:UpdateOpsItem
tag:GetTagKeys
tag:GetTagValues
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Configurar permissões
Para configurar permissões do Application Manager para um usuário, grupo ou função do IAM, crie uma
política do IAM usando o exemplo a seguir. Este exemplo de política inclui todas as operações de API
usadas pelo Application Manager.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"acm:DescribeCertificate",
"acm:ListTagsForCertificate",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:ListTagsForResource",
"cloudtrail:DescribeTrails",
"cloudtrail:ListTags",
"cloudtrail:LookupEvents",
"codebuild:BatchGetProjects",
"codepipeline:GetPipeline",
"codepipeline:ListTagsForResource",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListTagsOfResource",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeCustomerGateways",
"ec2:DescribeHosts",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:DescribeNetworkAcls",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpnConnections",
"ec2:DescribeVpnGateways",
"ecs:ListClusters",
"ecs:DescribeClusters",
"ecs:ListContainerInstances",
"ecs:DescribeContainerInstances",
"ecs:DescribeCapacityProviders",
"ecs:TagResource",
"elasticbeanstalk:DescribeApplications",
"elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
"elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
"elasticloadbalancing:DescribeListeners",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"elasticloadbalancing:DescribeTags",
"iam:GetGroup",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetUser",
"lambda:GetFunction",
"rds:DescribeDBClusters",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:DescribeDBSecurityGroups",
"rds:DescribeDBSnapshots",
"rds:DescribeDBSubnetGroups",
"rds:DescribeEventSubscriptions",
"rds:ListTagsForResource",
"redshift:DescribeClusterParameters",
"redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
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"redshift:DescribeClusterSnapshots",
"redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
"redshift:DescribeClusters",
"s3:GetBucketTagging",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DescribeInsightRules",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:ListTagsForResource",
"config:DescribeComplianceByResource",
"config:DescribeRemediationConfigurations",
"config:GetComplianceDetailsByResource",
"config:GetResourceConfigHistory",
"config:StartConfigRulesEvaluation",
"ec2:DescribeInstances",
"eks:DescribeCluster",
"eks:ListClusters",
"eks:ListFargateProfiles",
"eks:ListNodegroups",
"eks:TagResource",
"resource-groups:CreateGroup",
"resource-groups:DeleteGroup",
"resource-groups:GetGroup",
"resource-groups:GetGroupQuery",
"resource-groups:GetTags",
"resource-groups:ListGroupResources",
"resource-groups:ListGroups",
"resource-groups:Tag",
"resource-groups:Untag",
"ssm:CreateOpsMetadata",
"ssm:DeleteOpsMetadata",
"ssm:GetOpsSummary",
"ssm:GetOpsMetadata",
"ssm:UpdateServiceSetting",
"ssm:GetServiceSetting",
"ssm:ListOpsMetadata",
"ssm:UpdateOpsItem",
"tag:GetTagKeys",
"tag:GetTagValues"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Note
Você pode restringir a capacidade de um usuário fazer alterações em aplicações e recursos
no Application Manager, removendo as seguintes operações de API da política de permissões
do IAM anexadas ao usuário, grupo ou função. A remoção dessas ações cria uma experiência
somente leitura no Application Manager.
eks:TagResource
resource-groups:CreateGroup
resource-groups:DeleteGroup
resource-groups:Tag
resource-groups:Untag
ssm:CreateOpsMetadata
ssm:DeleteOpsMetadata
ssm:UpdateOpsItem
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Para obter informações sobre como criar e editar políticas do IAM, consulte Criar políticas do IAM, no
Manual do usuário do IAM. Para obter informações sobre como atribuir essa política a um usuário, grupo
ou função do IAM, consulte Adicionar e remover permissões de identidade do IAM.

Adicionar aplicações e clusters ao Application Manager
O Application Manager é um componente do AWS Systems Manager. No Application Manager, uma
aplicação é um grupo lógico de recursos da AWS que você deseja operar como uma unidade. Esse grupo
lógico pode representar diferentes versões de uma aplicação, limites de propriedade para operadores ou
ambientes de desenvolvedor, entre outras.
Quando você escolhe Get started (Conceitos básicos) na página inicial do Application Manager, o
Application Manager importa automaticamente os metadados sobre os recursos criados em outros
Serviços da AWS ou em recursos do Systems Manager. Para aplicações, o Application Manager importa
metadados sobre todos os recursos da AWS organizados em grupos de recursos. Cada grupo de recursos
é listado na categoria Custom applications(Aplicações personalizadas) como uma aplicação exclusiva.
O Application Manager também importa automaticamente metadados sobre recursos que foram criados
pelo AWS CloudFormation, AWS Launch Wizard, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). O Application Manager então exibe esses recursos em
categorias predefinidas.
Para Applications (Aplicações), a lista inclui o seguinte:
• Aplicações personalizadas
• Launch Wizard
• Pilhas do CloudFormation
• Aplicações do AppRegistry
Para Container clusters (Clusters de contêineres), a lista inclui o seguinte:
• Clusters do Amazon ECS
• Clusters do Amazon EKS
Após a conclusão da importação, você pode exibir informações de operações para uma aplicação ou um
recurso específico nessas categorias predefinidas. Ou, se você quiser fornecer mais contexto sobre um
conjunto de recursos, você pode criar manualmente uma aplicação no Application Manager. Em seguida,
você pode adicionar recursos ou grupos de recursos a essa aplicação. Depois de criar uma aplicação no
Application Manager, você poderá exibir informações de operações sobre o recurso no contexto de uma
aplicação.

Criar uma aplicação do Application Manager
Use o procedimento a seguir para criar uma aplicação no Application Manager e adicione recursos a essa
aplicação..

Como criar um aplicativo no Application Manager
1.
2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Application Manager.
Escolha a guia Applications (Aplicações) e selecione Criar aplicação.

4.

Em Application name (Nome da aplicação), insira um nome para ajudar a compreender a finalidade
dos recursos que serão adicionados a esta aplicação.
Em Application description (Descrição da aplicação), insira informações sobre a aplicação.
Na seção Choose application components (Escolha os componentes da aplicação), use as opções
fornecidas para escolher recursos para essa aplicação. Você pode adicionar uma combinação

5.
6.
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de recursos marcados, grupos de recursos e pilhas a uma aplicação. Escolha um mínimo de dois
componentes e um máximo de 15. Se você escolher recursos usando tags, todos os recursos
atribuídos a essas tags serão listados em Resources (Recursos) depois de adicionar a nova aplicação.
Isso também se aplica aos recursos incluídos em um grupo de recursos ou em uma pilha.
Se você não conseguir ver os recursos que deseja adicionar à aplicação, verifique se eles foram
marcados corretamente, adicionados a um grupo AWS Resource Groups ou adicionado a uma pilha
AWS CloudFormation.
7.

Em Application tags - optional (Tags da aplicação - opcional), especifique tags para esta aplicação.

8.

Escolha Create (Criar OpsItem).

O Application Manager cria e abre a aplicação. A árvore Componentes lista a nova aplicação como o
componente de nível superior e os recursos, grupos ou pilhas selecionados como subcomponentes. Da
próxima vez que você abrir o Application Manager, você encontrará a nova aplicação na categoria Custom
applications (Aplicações personalizadas).

Trabalho com Application Manager
O Application Manager é um componente do AWS Systems Manager. Esta seção inclui tópicos para ajudar
você a trabalhar com as aplicações e clusters do Application Manager e a visualizar as informações de
operações dos recursos da AWS.
Índice
• Como trabalhar com aplicativos (p. 254)
• Trabalhar com modelos e pilhas do AWS CloudFormation no Application Manager. (p. 261)
• Trabalhar com clusters no Application Manager (p. 268)

Como trabalhar com aplicativos
O Application Manager é um componente do AWS Systems Manager. Esta seção inclui tópicos para ajudar
você a trabalhar com as aplicações do Application Manager e a exibir informações de operações sobre os
recursos da AWS.
Índice
• Visualizar informações da visão geral sobre uma aplicação (p. 254)
• Visualizar recursos da aplicação (p. 255)
• Visualizar informações de conformidade (p. 256)
• Visualizar informações de monitoramento (p. 257)
• Visualizar OpsItems para uma aplicação (p. 258)
• Visualizar grupos e dados de logs (p. 259)
• Trabalhar com runbooks no Application Manager (p. 259)
• Trabalhar com tags no Application Manager (p. 260)

Visualizar informações da visão geral sobre uma aplicação
No Application Manager, um componente do AWS Systems Manager, a guia Overview (Visão geral) exibe
um resumo dos alarmes do Amazon CloudWatch, itens de trabalho operacionais (OpsItems), CloudWatch
Application Insights e histórico de runbooks. Selecione View all (Visualizar tudo) para qualquer cartão, a fim
de abrir a guia correspondente, onde você poderá ver todos os insights de aplicações, alarmes, OpsItems
ou o histórico do runbook.
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Sobre o Application Insights
O CloudWatch Application Insights identifica e configura as principais métricas, logs e alarmes na pilha
de tecnologia e nos recursos da aplicação. O Application Insights monitora continuamente os logs e as
métricas para detectar e correlacionar anomalias e erros. Quando erros e anomalias são detectados,
o Application Insights gera o CloudWatch Events que você pode usar para configurar notificações ou
executar ações. Se você escolher o botão Edit configuration (Editar configuração) na guia Monitoring
(Monitoramento), o sistema abrirá o console do CloudWatch Application Insights. Para obter mais
informações sobre o Application Insights, consulte O que é o Amazon CloudWatch Application Insights no
Manual do usuário do Amazon CloudWatch.
Sobre o Cost Explorer
O Application Manager é integrado ao AWS Cost Explorer, um recurso do Gerenciamento de Custos da
AWS, por meio do widget Cost (Custo). Após habilitar o Cost Explorer no console do Gerenciamento de
Custos, o widget Cost (Custo) no Application Manager mostrará os dados de custo para um aplicativo
fora de um contêiner específico ou um componente de aplicativo. Você pode usar filtros no widget para
exibir dados de custo de acordo com diferentes períodos de tempo, granularidades e tipos de custo em um
gráfico de barras ou linhas.
Você pode ativar esse recurso escolhendo o botão Go to AWS Cost Management console (Acessar o
console do Gerenciamento de Custos da AWS). Por padrão, os dados são filtrados nos últimos três meses.
Para um aplicativo que não esteja em contêiner, se você escolher o botão View all (Visualizar tudo), o
Application Manager abrirá a guia Resources (Recursos). Para aplicações de contêiner, o botão View all
(Visualizar tudo) abre o console do AWS Cost Explorer.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta página:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Na seção Alarms (Alarmes), escolha um número para abrir o Monitoring (Monitoramento) onde você
pode ver mais detalhes sobre alarmes da gravidade escolhida.
• Na seção OpsItems, escolha uma gravidade para abrir a guia OpsItems, onde você verá todos os
OpsItems da gravidade selecionada.
• Na seção Runbooks, escolha um runbook para abrir na página Documents (Documentos) do Systems
Manager, onde você poderá ver mais detalhes sobre o documento.
• Se você ativou o AWS Cost Explorer, a seção Cost Explorer mostrará os dados de custo de uma
aplicação ou de um componente de aplicação específico.
• Escolha um botão View all (Visualizar tudo) para abrir a página correspondente. Você pode exibir todos
os alarmes, OpsItems ou entradas do histórico do runbook para a aplicação.

Para abrir a guia Overview (Visão geral)
1.
2.
3.
4.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Application Manager.
Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).
Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

Visualizar recursos da aplicação
No Application Manager, um componente do AWS Systems Manager, a guia Resources (Recursos) exibe
os recursos da AWS na aplicação. Se você escolher um componente de nível superior, esta página exibirá
todos os recursos desse componente e quaisquer subcomponentes. Se você escolher um subcomponente,
esta página mostrará apenas os recursos atribuídos a esse subcomponente.
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Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta página:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Escolha um nome de recurso para exibir informações sobre ele, incluindo detalhes fornecidos pelo
console onde ele foi criado, tags, alarmes do Amazon CloudWatch, detalhes do AWS Config e
informações de log do AWS CloudTrail.
• Selecione o botão de opção ao lado do nome de um recurso. Escolha então o botão Resource timeline
(Cronograma do recurso) para abrir o console do AWS Config onde você poderá exibir informações de
conformidade sobre um recurso selecionado.
• Se você ativou o AWS Cost Explorer, a seção Cost Explorer mostrará os dados de custo de uma
aplicação sem contêiner ou de um componente de aplicação específico. Você pode ativar esse recurso
escolhendo o botão Go to AWS Cost Management console (Acessar o console do Gerenciamento de
Custos da AWS). Use os filtros nesta seção para exibir informações de custo sobre sua aplicação.

Para abrir a guia Resources (Recursos)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Escolha a guia Resources (Recursos).

Visualizar informações de conformidade
No Application Manager, um componente do AWS Systems Manager, a página Configurations
(Configurações) AWS Configexibe as informações de conformidade de regras de configuração e recursos.
Esta página também exibe informações de conformidade das associações do AWS Systems Manager
State Manager. Você pode escolher um recurso, uma regra ou uma associação para abrir o console
correspondente para obter mais informações. Esta página exibe informações de conformidade dos últimos
90 dias.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta página:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Escolha um nome de recurso para abrir o console do AWS Config onde você poderá exibir informações
de conformidade sobre um recurso selecionado.
• Selecione o botão de opção ao lado do nome de um recurso. Escolha então o botão Resource timeline
(Cronograma do recurso) para abrir o console do AWS Config onde você poderá exibir informações de
conformidade sobre um recurso selecionado.
• Na seção Config rules compliance (Conformidade das regras do Config), faça o seguinte:
• Escolha um nome de regra para abrir o console do AWS Config, onde você poderá visualizar
informações sobre essa regra.
• Selecione Add rules (Adicionar regras) para abrir o console do AWS Config onde você pode criar uma
regra.
• Selecione o botão de opção ao lado do nome de uma regra, escolha Actions (Ações) e, em seguida,
escolha Manage remediation (Gerenciar correção) para alterar a ação de correção de uma regra.
• Selecione o botão de opção ao lado do nome de uma regra, escolha Actions (Ações) e, em seguida,
escolha Re-evaluate (Reavaliar) para que o AWS Config execute uma verificação de conformidade na
regra selecionada.
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• Na sessão Association compliance (Conformidade das associações), você pode fazer o seguinte:
• Escolha um nome de associação para abrir a página Associations (Associações) na qual você poderá
visualizar informações sobre essa associação.
• SelecioneCreate association (Criar associação) para abrir o Systems Manager State Manager onde
você pode criar uma associação.
• Selecione o botão de opção ao lado de um nome de associação e escolhaApply association (Aplicar
associação) para iniciar imediatamente todas as ações especificadas na associação.

Para abrir a guia Compliance (Conformidade)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Escolha a guia Compliance (Conformidade).

Visualizar informações de monitoramento
No Application Manager, um componente do AWS Systems Manager, a guia Monitoring (Monitoramento)
exibe o Amazon CloudWatch Application Insights e os detalhes do alarme para recursos em uma
aplicação.
Sobre o Application Insights
O CloudWatch Application Insights identifica e configura as principais métricas, logs e alarmes na pilha
de tecnologia e nos recursos da aplicação. O Application Insights monitora continuamente os logs e as
métricas para detectar e correlacionar anomalias e erros. Quando erros e anomalias são detectados,
o Application Insights gera o CloudWatch Events que você pode usar para configurar notificações ou
executar ações. Se você escolher o botão Edit configuration (Editar configuração) na guia Monitoring
(Monitoramento), o sistema abrirá o console do CloudWatch Application Insights. Para obter mais
informações sobre o Application Insights, consulte O que é o Amazon CloudWatch Application Insights no
Manual do usuário do Amazon CloudWatch.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta página:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Escolha um nome de serviço na seção Alarms by AWS service (Alarmes dos serviços) para abrir o
CloudWatch para o serviço e o alarme selecionados.
• Ajuste o período de tempo para os dados exibidos em widgets na seção Recent alarms (Alarmes
recentes), selecionando um dos valores predefinidos do período de tempo. Você pode escolher custom
(personalizar) para definir seu próprio período de tempo.
• Passe o cursor sobre um widget na seção Recent alarms (Alarmes recentes) para exibir um pop-up de
dados para um horário específico.
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• Selecione o menu de opções em um widget para exibir as opções de exibição. Selecione Enlarge
(Ampliar) para expandir um widget. Selecione Refresh (Atualizar) para atualizar os dados em um widget.
Clique e arraste o cursor em uma exibição de dados do widget para selecionar um intervalo específico.
Você pode então escolher Apply time range (Aplicar intervalo de tempo).

• Selecione o menu Actions (Ações) para visualizar as opções de Substituição dos dados de alarmes, que
incluem o seguinte:
• Selecione se os widgets exibirão dados em tempo real. Os dados em tempo real são os dados
publicados no último minuto em que eles não foram totalmente agregados. Se os dados em tempo real
estiverem desativados, somente os pontos de dados com um período de agregação de pelo menos
um minuto no passado serão exibidos. Por exemplo, ao usar períodos de 5 minutos, o ponto de dados
para 12:35 seria agregado de 12:35 a 12:40 e exibido às 12:41.
Se os dados em tempo real estiverem ativados, o ponto de dados mais recente será exibido assim
que todos os dados forem publicados no intervalo de agregação correspondente. Cada vez que você
atualiza a exibição, o ponto de dados mais recente poderá ser alterado à medida que novos dados
dentro desse período de agregação são publicados.
• Especifique um período de tempo para os dados dinâmicos.
• Vincule os gráficos na seção Recent alarms (Alarmes recentes) para que, ao ampliar ou reduzir um
gráfico, o outro seja ampliado ou amplie ao mesmo tempo. É possível desvincular gráficos para limitar
o zoom a um gráfico.
• Ocultar alarmes Auto Scaling.

Para abrir a guia Monitoring (Monitoramento)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Escolha a guia Monitoring (Monitoramento).

Visualizar OpsItems para uma aplicação
No Application Manager, um componente do AWS Systems Manager, a guia OpsItems exibe itens de
trabalho operacionais (OpsItems) para obter recursos na aplicação selecionada. Você pode configurar
o OpsCenter do Systems Manager para criar automaticamente o OpsItems com base nos alarmes
do Amazon CloudWatch e eventos do Amazon EventBridge. Você também pode criar OpsItems
manualmente.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta guia:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Filtrar a lista de OpsItems usando o campo de pesquisa. Você pode filtrar pelo nome, ID, ID de origem
ou gravidade do OpsItem. Você também pode filtrar a lista com base no status. O OpsItems suporta os
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seguintes status: Open (Aberto), In progress (Em andamento), Aberto e em andamento (Open and In
progress), Resolved (Resolvido) ou All (Todos).
• Altere o status de um OpsItem escolhendo o botão de opção ao lado dele e, em seguida, escolhendo
uma opção no menu Set status (Definir status).
• Abra o Systems Manager OpsCenter para criar um OpsItem escolhendo Create OpsItem (Criar item
operacional).

Para abrir a guia OpsItems
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Escolha a guia OpsItems.

Visualizar grupos e dados de logs
No Application Manager, um componente do AWS Systems Manager, a guia Logs exibe uma lista de
grupos de logs do Amazon CloudWatch Logs.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta guia:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Escolha um nome de grupo de logs para abri-lo no CloudWatch Logs. Em seguida, você pode escolher
um fluxo de log para exibir logs de um recurso no contexto de uma aplicação.
• Selecione Create log groups (Criar grupos de log) para criar um grupo de logs no CloudWatch Logs.

Para abrir a guia Logs
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Escolha a guia Logs.

Trabalhar com runbooks no Application Manager
Você pode corrigir problemas com recursos da AWS do Application Manager, um recurso do AWS
Systems Manager, usando runbooks do Automation. Um runbook do Automation define as ações que o
Systems Manager realizará nas instâncias gerenciadas e outros recursos da AWS quando uma automação
for executada. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. Um runbook contém uma ou mais
etapas que são executadas em ordem sequencial. Cada etapa se baseia em uma única ação. A saída de
uma etapa pode ser usada como entrada de uma etapa posterior.
Quando você escolher Start runbook (Iniciar o runbook) em uma aplicação ou cluster do Application
Manager, o sistema exibirá uma lista filtrada de runbooks disponíveis com base no tipo de recursos da
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aplicação ou cluster. Quando você escolhe o runbook que deseja iniciar, o Systems Manager abre a
página Execute automation document (Executar o documento de automação).
O Application Manager contém as melhorias a seguir para trabalhar com runbooks.
• Se você escolher o nome de um recurso no Application Manager e, depois, escolher Execute runbook
(Executar runbook), o sistema exibirá uma lista filtrada de runbooks para esse tipo de recurso.
• Você pode iniciar uma automação em todos os recursos do mesmo tipo escolhendo um runbook na lista
e, em seguida, escolhendo Run for resources of same type (Executar para recursos do mesmo tipo).
Antes de começar
Antes de começar um runbook do Application Manager, faça o seguinte:
• Verifique se você tem as permissões corretas para iniciar runbooks. Para mais informações, consulte
Configurar a automação (p. 424).
• Examine a documentação de procedimentos do Automation sobre como iniciar runbooks. Para obter
mais informações, consulte Trabalhar com automações (p. 431).

Para iniciar um runbook no Application Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Selecione Start runbook (Iniciar runbook). O Application Manager abre o página Execute automation
document (Executar documento de automação) em uma nova guia. Para obter informações sobre as
opções no Documento de execução da automação, consulte Trabalhar com automações (p. 431).

Trabalhar com tags no Application Manager
Você pode adicionar ou excluir tags rapidamente em aplicações e recursos da AWS no Application
Manager. Para obter mais informações sobre tags, consulte Marcar recursos do Systems
Manager (p. 1591).
Use o procedimento a seguir para adicionar ou excluir uma tag de uma aplicação e todos os recursos da
AWS nessa aplicação.

Para adicionar ou excluir uma tag de uma aplicação e todos os recursos nessa aplicação.
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).

4.

Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Na seção Application information (Informações sobre a aplicação), selecione o número abaixo de
Application tags (Tags de aplicações). Se nenhuma tag for atribuída à aplicação, o número será zero.

6.

Para adicionar uma tag, escolha Add new tag (Adicionar nova tag). Especifique uma chave e um valor
opcional. Para excluir uma tag, escolha Remove (Remover).

7.

Escolha Save (Salvar).
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Use o procedimento a seguir para adicionar ou excluir uma tag de um recurso específico no Application
Manager.

Para adicionar ou excluir uma tag de um recurso
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.
4.

No painel de navegação, escolha Application Manager.
Na seção Applications (Aplicações) escolha uma categoria. Se você quiser abrir uma aplicação
que você criou manualmente no Application Manager, escolha Custom applications (Aplicações
personalizadas).
Selecione a aplicação na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Escolha a guia Resources (Recursos).

6.

Escolha o nome de um recurso.

7.
8.

Na seção Tags, selecione Edit (Editar).
Para adicionar uma tag, escolha Add new tag (Adicionar nova tag). Especifique uma chave e um valor
opcional. Para excluir uma tag, escolha Remove (Remover).

9.

Escolha Save (Salvar).

Trabalhar com modelos e pilhas do AWS CloudFormation no
Application Manager.
O Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a provisionar e gerenciar
recursos para suas aplicações integrando-se ao AWS CloudFormation. Você pode criar, editar e excluir
modelos e pilhas do AWS CloudFormation no Application Manager. Uma pilha é um conjunto de recursos
da AWS que você pode gerenciar como uma unidade. Isso significa que você pode criar, atualizar ou
excluir uma coleção de recursos da AWS usando pilhas do CloudFormation. O modelo é um arquivo de
texto formatado no JSON ou YAML que especifica os recursos que você quer provisionar nas pilhas.
O Application Manager também inclui uma biblioteca de modelos na qual você pode clonar, criar e
armazenar modelos. O Application Manager e o CloudFormation exibem as mesmas informações sobre o
status atual de uma pilha. Modelos e atualizações de modelos são armazenados no Systems Manager, até
que você provisione a pilha, quando então as alterações também serão exibidas no CloudFormation.
Depois de criar uma pilha no Application Manager, a página CloudFormation stacks (Pilhas do
CloudFormation) exibirá informações úteis sobre ela. Isso inclui o modelo usado para criá-lo, uma
contagem de OpsItems para os recursos na pilha, o status da pilha e o status do desvio.
Sobre o Cost Explorer
O Application Manager é integrado ao AWS Cost Explorer, um recurso do Gerenciamento de Custos da
AWS, por meio do widget Cost (Custo). Após habilitar o Cost Explorer no console do Gerenciamento de
Custos, o widget Cost (Custo) no Application Manager mostrará os dados de custo para um aplicativo
fora de um contêiner específico ou um componente de aplicativo. Você pode usar filtros no widget para
exibir dados de custo de acordo com diferentes períodos de tempo, granularidades e tipos de custo em um
gráfico de barras ou linhas.
Você pode ativar esse recurso escolhendo o botão Go to AWS Cost Management console (Acessar o
console do Gerenciamento de Custos da AWS). Por padrão, os dados são filtrados nos últimos três meses.
Para um aplicativo que não esteja em contêiner, se você escolher o botão View all (Visualizar tudo), o
Application Manager abrirá a guia Resources (Recursos). Para aplicações de contêiner, o botão View all
(Visualizar tudo) abre o console do AWS Cost Explorer.

Note
O Cost Explorer usa tags para rastrear seus custos de aplicativo. Se o seu aplicativo
baseado em pilha do AWS CloudFormation não estiver configurado com a chave de tag
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AppManagerCFNStackKey, o Cost Explorer não apresentará dados de custo precisos no
Application Manager. Quando a chave de tag AppManagerCFNStackKey não for detectada, o
Application Manager a adicionará automaticamente no AWS CloudFormation. Essa adição mapeia
a chave de tag para o nome do recurso da Amazon (ARN) da sua pilha e habilita o widget Cost
(Custo) a exibir dados de custo precisos.

Antes de começar
Use os links a seguir para saber mais sobre os conceitos do CloudFormation antes de criar, editar ou
excluir modelos e pilhas do CloudFormation, usando o Application Manager.
• O que é AWS CloudFormation?
• AWS CloudFormation melhores práticas
• Saiba mais sobre noções básicas de modelo
• Trabalhar com pilhas do AWS CloudFormation
• Trabalhar com modelos do AWS CloudFormation
• Modelos de exemplo
Tópicos
• Trabalhar com modelos do CloudFormation (p. 262)
• Trabalhar com as pilhas do CloudFormation (p. 265)

Trabalhar com modelos do CloudFormation
O Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, inclui uma biblioteca de modelos e
outras ferramentas para ajudar você a gerenciar modelos do AWS CloudFormation. Esta seção inclui as
seguintes informações:
Tópicos
• Trabalhar com a biblioteca de modelos (p. 262)
• Criar modelos (p. 263)
• Edite um modelo (p. 265)

Trabalhar com a biblioteca de modelos
A biblioteca de modelos do Application Manager fornece ferramentas para ajudar você a exibir, criar,
editar, excluir e clonar modelos. Você também pode provisionar pilhas diretamente da biblioteca de
modelos. Os modelos são armazenados como documentos do Systems Manager (SSM), do tipo
CloudFormation. Ao armazenar modelos como documentos SSM, você poderá usar controles de
versão para trabalhar com diferentes versões de um modelo. Você também pode definir permissões e
compartilhar modelos. Depois de provisionar uma pilha com êxito, a pilha e o modelo estarão disponíveis
no Application Manager e no CloudFormation.
Antes de começar
Recomendamos que você leia os tópicos a seguir para saber mais sobre os documentos SSM antes de
começar a trabalhar com modelos do CloudFormation no Application Manager.
• Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361)
• Compartilhar documentos do Systems Manager (p. 1438)
• Práticas recomendadas para documentos compartilhados do SSM (p. 1438)
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Para visualizar a biblioteca de modelos no Application Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações), selecione CloudFormation stacks (Pilhas do CloudFormation).

4.

Selecione Template library (Biblioteca de modelos).

Criar modelos
O procedimento a seguir descreve como criar um modelo do CloudFormation no Application Manager.
Ao criar um modelo, você insere os detalhes da pilha do modelo em JSON ou YAML. Se você não estiver
familiarizado com JSON ou YAML, poderá usar o AWS CloudFormationDesigner, uma ferramenta para
criar e modificar modelos de maneira visual. Para obter mais informações, consulte O que é o Designer?
(O que é o AWS CloudFormation Designer) no Manual do usuário do AWS CloudFormation. Para obter
informações sobre a estrutura e a sintaxe de um modelo, consulte Template anatomy (Anatomia de um
modelo).
Você também pode construir um modelo a partir de vários trechos do modelo. Os trechos do modelo
fornecem exemplos que demonstram como criar modelos para um recurso específico. Por exemplo, é
possível visualizar trechos de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), domínios do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), mapeamentos do AWS CloudFormation e muito mais. Os
trechos são agrupados por recurso. Você pode encontrar trechos do AWS CloudFormation para fins gerais,
na seção Trechos de modelos gerais do Manual do usuário do AWS CloudFormation.

Criar um modelo do CloudFormation usando o Application Manager (console)
Use o procedimento a seguir para criar um novo modelo do CloudFormation no Application Manager,
usando o AWS Management Console.

Para criar um modelo do CloudFormation no Application Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações), selecione CloudFormation stacks (Pilhas do CloudFormation).

4.

Selecione Template library (Biblioteca de modelos) e, em seguida, escolha Create template (Criar
modelo de modelo) ou escolha um modelo existente e, em seguida, escolha Actions (Ações) e Clone
(Clonar).

5.

Para Name (Nome), insira um nome para o modelo que ajude você a identificar os recursos que ele
cria ou a finalidade da pilha.

6.

(Opcional) Em Version name (Nome da versão), insira um nome ou um número para identificar a
versão do modelo.

7.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira informações sobre esse modelo.

8.

Na seção Code editor (Editor de código), escolha YAML ou JSON e, em seguida, insira ou copie e
cole o código do modelo.

9.

(Opcional) Na seção Tags, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag ao modelo.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. Usando tags, você pode categorizar
um recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Para obter mais
informações sobre como marcar um recurso do Systems Manager, consulte Marcar recursos do
Systems Manager (p. 1591).

10. (Opcional) Na seção Permissions (Permissões), insira uma ID da Conta da AWS e escolha Add
account (Adicionar conta). Essa ação fornece permissão de leitura para o modelo. O proprietário da
conta pode provisionar e clonar o modelo, mas não pode editá-lo ou excluí-lo.
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11. Escolha Create (Criar OpsItem). O modelo é salvo no serviço de documentos do Systems Manager
(SSM).

Criar um modelo do CloudFormation usando o Application Manager (linha de comando)
Depois de criar o conteúdo do modelo do CloudFormation no JSON ou no YAML, você poderá usar o
AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou AWS Tools for PowerShell para salvar o modelo como um
documento do SSM. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas
próprias informações.
Antes de começar
Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito. Para obter
mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da AWS (p. 62).
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--content file://path/to/template_in_json_or_yaml \
--name "a_name_for_the_template" \
--document-type "CloudFormation" \
--document-format "JSON_or_YAML" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm create-document ^
--content file://C:\path\to\template_in_json_or_yaml ^
--name "a_name_for_the_template" ^
--document-type "CloudFormation" ^
--document-format "JSON_or_YAML" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

PowerShell
$json = Get-Content -Path "C:\path\to\template_in_json_or_yaml | Out-String
New-SSMDocument `
-Content $json `
-Name "a_name_for_the_template" `
-DocumentType "CloudFormation" `
-DocumentFormat "JSON_or_YAML" `
-Tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Se houver êxito, o comando retornará uma resposta semelhante à seguinte.
{

"DocumentDescription": {
"Hash": "c1d9640f15fbdba6deb41af6471d6ace0acc22f213bdd1449f03980358c2d4fb",
"HashType": "Sha256",
"Name": "MyTestCFTemplate",
"Owner": "428427166869",
"CreatedDate": "2021-06-04T09:44:18.931000-07:00",
"Status": "Creating",
"DocumentVersion": "1",
"Description": "My test template",
"PlatformTypes": [],
"DocumentType": "CloudFormation",
"SchemaVersion": "1.0",
"LatestVersion": "1",
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}

"DefaultVersion": "1",
"DocumentFormat": "YAML",
"Tags": [
{
"Key": "Templates",
"Value": "Test"
}
]

Edite um modelo
Use o procedimento a seguir para editar um modelo do CloudFormation no Application Manager. As
alterações do modelo estão disponíveis no CloudFormation depois de provisionar uma pilha que usa o
modelo atualizado.

Para editar um modelo do CloudFormation no Application Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Application Manager.
Na seção Applications (Aplicações), selecione CloudFormation stacks (Pilhas do CloudFormation).

4.

Selecione Template library (Biblioteca de modelos).

5.

Escolha um modelo e selecione Actions (Ações), Edit (Editar). Não é possível alterar o nome de um
modelo, mas é possível alterar todos os outros detalhes.

6.

Escolha Save (Salvar). O modelo é salvo no serviço de documentos do Systems Manager.

Trabalhar com as pilhas do CloudFormation
O Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a provisionar e gerenciar
recursos para suas aplicações integrando-se ao AWS CloudFormation. Você pode criar, editar e excluir
modelos e pilhas do CloudFormation no Application Manager. Uma pilha é um conjunto de recursos da
AWS que você pode gerenciar como uma unidade. Isso significa que você pode criar, atualizar ou excluir
uma coleção de recursos da AWS usando pilhas do CloudFormation. O modelo é um arquivo de texto
formatado no JSON ou YAML que especifica os recursos que você quer provisionar nas pilhas. Esta seção
inclui as seguintes informações:
Tópicos
• Criar uma pilha (p. 265)
• Atualizar uma pilha (p. 267)

Criar uma pilha
O procedimento a seguir descreve como criar uma pilha do CloudFormation usando o Application
Manager. Uma pilha é baseada em um modelo. Ao criar uma pilha, você poderá escolher um modelo
existente ou criar um novo. Depois de criar a pilha, o sistema tenta imediatamente criar os recursos
identificados nela. Depois que o sistema provisionar os recursos com êxito, o modelo e a pilha estarão
disponíveis para visualização e edição no Application Manager e no CloudFormation

Note
Não há nenhum custo para usar o Application Manager na criação de uma pilha, mas você será
cobrado pelos recursos da AWS criados na pilha.

Criar uma pilha do CloudFormation usando o Application Manager (console)
Use o procedimento a seguir para criar uma pilha usando o Application Manager no AWS Management
Console.
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Para criar uma pilha do CloudFormation
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Applications (Aplicações), selecione CloudFormation stacks (Pilhas do CloudFormation).

4.

Na seção Prepare a template (Preparar um modelo), escolha uma opção. Se escolher Use an existing
template (Usar um modelo existente), você poderá usar as guias na seção Choose a template
(Escolher um modelo) para localizar o modelo que você quiser.. Se você escolher uma das outras
opções, conclua o assistente para preparar um modelo.

5.

Na página Specify template details (Especificar detalhes do modelo), verifique os detalhes do modelo
para garantir que o processo crie os recursos desejados.
• (Opcional) Na seção Tags, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag ao modelo.
• Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. Usando tags, você pode categorizar
um recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Para obter mais
informações sobre como marcar um recurso do Systems Manager, consulte Marcar recursos do
Systems Manager (p. 1591).
• Escolha Next (Próximo).

6.

Na página Edit stack details (Editar detalhes da pilha), para Stack name (Nome da pilha), insira um
nome que ajude a identificar os recursos criados pela pilha ou pela sua finalidade.
• A seção Parameters (Parâmetros) inclui todos os parâmetros opcionais e obrigatórios especificados
no modelo. Insira um ou mais parâmetros em cada campo.
• (Opcional) Na seção Tags, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag à pilha.
• (Opcional) Na seção Permissions (Permissões), especifique um nome de função (IAM) do AWS
Identity and Access Management ou um nome do recurso da Amazon (ARN) do IAM. O sistema
usa a função de serviço especificada para criar todos os recursos especificados em sua pilha. Se
você não especificar uma função do IAM, o AWS CloudFormation usará uma sessão temporária
que o sistema gera a partir de suas credenciais de usuário. Para obter mais informações sobre essa
função do IAM, consulte Função de serviço do AWS CloudFormation no Manual do usuário do AWS
CloudFormation.
• Escolha Next (Próximo).

7.

Na página Review and provision (Análise e provisão), examine todos os detalhes da pilha. Escolha um
botão Edit (Editar) nesta página para fazer alterações.

8.

Selecione Provision stack (Provisionar pilha).

O Application Manager exibe a página CloudFormation stacks (Pilhas do CloudFormation) e o status da
criação e implantação da pilha. Se o CloudFormation não conseguir criar e provisionar a pilha, consulte os
tópicos a seguir no Manual do usuário do AWS CloudFormation.
• Códigos de status da pilha
• Resolução de problemasAWS CloudFormation
Após os recursos de pilha serem provisionados e executados, os usuários podem editar recursos
diretamente usando o serviço subjacente que o criou. Por exemplo, um usuário pode usar o console
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para atualizar uma instância de servidor que foi
criada como parte de uma pilha do CloudFormation. Algumas mudanças podem ser acidentais e
algumas podem ser feitas intencionalmente para responder a eventos operacionais sensíveis ao tempo.
Independentemente disso, as alterações feitas fora do CloudFormation podem complicar as operações de
atualização ou exclusão de pilha. Você pode usar o status do desvio para identificar os recursos da pilha
para os quais as alterações de configuração foram feitas fora do gerenciamento do CloudFormation. Para
obter informações sobre status de desvios, consulte Detectar alterações de configuração não gerenciadas
para pilhas e recursos.
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Criar uma pilha do CloudFormation usando o Application Manager (linha de comando)
Use o seguinte procedimento da AWS Command Line Interface(AWS CLI) para provisionar uma pilha
usando um modelo do CloudFormation armazenado como um documento do SSM no Systems Manager.
Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações. Para
obter informações sobre outros procedimentos da AWS CLI para criar pilhas, consulte Criar uma pilha no
Manual do usuário do AWS CloudFormation.
Antes de começar
Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito. Para obter
mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da AWS (p. 62).
Linux & macOS
aws cloudformation create-stack \
--stack-name a_name_for_the_stack \
--template-url "ssm-doc://arn:aws:ssm:Region:account_ID:document/template_name" \

Windows
aws cloudformation create-stack ^
--stack-name a_name_for_the_stack ^
--template-url "ssm-doc://arn:aws:ssm:Region:account_ID:document/template_name" ^

PowerShell
New-CFNStack `
-StackName "a_name_for_the_stack" `
-TemplateURL "ssm-doc://arn:aws:ssm:Region:account_ID:document/template_name" `

Atualizar uma pilha
Você pode implantar atualizações em uma pilha do CloudFormation editando diretamente a pilha no
Application Manager. Com uma atualização direta, você especifica atualizações para um modelo ou
parâmetros de entrada. Depois de salvar e implantar as alterações, o CloudFormation atualiza os recursos
da AWS de acordo com as alterações que você especificou.
Você pode visualizar as alterações que o CloudFormation fará em sua pilha antes de atualizá-la, usando
conjuntos de alterações. Para obter mais informações, consulte Atualizar pilhas usando conjuntos de
alterações no Manual do usuário do AWS CloudFormation.

Para atualizar uma pilha do CloudFormation no Application Manager
1.
2.
3.
4.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Application Manager.
Na seção Applications (Aplicações), selecione CloudFormation stacks (Pilhas do CloudFormation).
Escolha uma pilha na lista e escolha Actions (Ações), Update stack (Atualizar pilha).

5.

Na página Specify template source (Especificar origem do modelo), escolha uma das seguintes
opções e selecione Next (Próximo).
• Selecione Use the template code currently provisioned in the stack (Usar o código de modelo
provisionado atualmente na pilha) para exibir um modelo. Use a lista Versions (Versões) para
selecionar um modelo de versão e escolha Next (Próximo).
• Selecione Switch to a different template (Alternar para um modelo diferente) para escolher ou criar
um novo modelo para a pilha.
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6.

Após terminar de fazer as alterações no modelo, selecione Next (Próximo).

7.

Na página Edit stack details (Editar detalhes da pilha), você pode editar parâmetros, tags e
permissões. Não é possível mudar o nome de uma pilha. Faça suas alterações e escolha Next
(Salvar).

8.

Na página Review and provision (Análise e provisão), examine todos os detalhes da pilha e escolha
Provision stack (Provisionar pilha).

Trabalhar com clusters no Application Manager
Esta seção inclui tópicos para ajudar você a trabalhar com os clusters de contêiner do Amazon Elastic
Container Service (Amazon ECS) e do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) no Application
Manager, um componente do AWS Systems Manager.
Índice
• Trabalhar com o Amazon ECS no Application Manager (p. 268)
• Trabalhar com o Amazon EKS no Application Manager (p. 269)
• Trabalhar com runbooks para clusters (p. 269)

Trabalhar com o Amazon ECS no Application Manager
Com o Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, você pode visualizar e gerenciar
sua infraestrutura de cluster do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). O Application Manager
fornece uma visualização do tempo de execução do componente da rede dos recursos de computação,
rede e armazenamento em um cluster.

Note
Você não pode gerenciar ou visualizar informações de operações sobre seus pods ou contêineres
no Application Manager. Você só pode gerenciar e visualizar informações de operações sobre a
infraestrutura que estiver hospedando os recursos do Amazon ECS.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta página:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Selecione Manage cluster (Gerenciar clusters) para abrir o cluster no Amazon ECS.
• Selecione View all (Visualizar tudo) para visualizar uma lista de recursos em seu cluster.
• Selecione View in CloudWatch (Visualizar no CloudWatch) para visualizar alarmes de recursos no
Amazon CloudWatch.
• Selecione Manage nodes (Gerenciar nós) ou Manage Fargate profiles (Gerenciar perfis do Fargate) para
visualizar esses recursos no Amazon ECS.
• Escolha um ID de recurso para exibir informações detalhadas sobre ele no console onde ele foi criado.
• Visualizar uma lista de OpsItems relacionados aos clusters.
• Visualizar um histórico de runbooks que foram executados nos clusters.

Para abrir um cluster do ECS
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Container clusters (Clusters de contêineres), escolha ECS clusters (Clusters do ECS).

4.

Escolha um cluster na lista. O Application Manager abre a guia Overview (Visão geral).
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Trabalhar com o Amazon EKS no Application Manager
O Application Manager, um recurso do AWS Systems Manager, integra-se ao Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS) para fornecer informações sobre a integridade das suas infraestruturas de
cluster do Amazon EKS. O Application Manager fornece uma visualização de tempo de execução de
componentes dos recursos de computação, rede e armazenamento em um cluster.

Note
Você não pode gerenciar ou visualizar informações de operações sobre seus pods ou contêineres
do Amazon EKS no Application Manager. Você só pode gerenciar e visualizar informações de
operações sobre a infraestrutura que estiver hospedando os recursos do Amazon EKS.
Você pode executar qualquer uma das seguintes ações nesta página:
É possível executar as seguintes ações nesta página:
• Selecione Manage cluster (Gerenciar clusters) para abrir o cluster no Amazon EKS.
• Selecione View all (Visualizar tudo) para visualizar uma lista de recursos em seu cluster.
• Selecione View in CloudWatch (Visualizar no CloudWatch) para visualizar alarmes de recursos no
Amazon CloudWatch.
• Selecione Manage nodes (Gerenciar nós) ou Manage Fargate profiles (Gerenciar perfis do Fargate) para
visualizar esses recursos no Amazon EKS.
• Escolha um ID de recurso para exibir informações detalhadas sobre ele no console onde ele foi criado.
• Visualizar uma lista de OpsItems relacionados aos clusters.
• Visualizar um histórico de runbooks que foram executados nos clusters.

Para abrir uma aplicação do EKS clusters (Clusters da aplicação).
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Container clusters (Clusters de contêineres), escolha EKS clusters (Clusters do EKS).

4.

Escolha um cluster na lista. O Application Manager abre a guia Overview (Visão geral).

Trabalhar com runbooks para clusters
Você pode corrigir problemas com recursos da AWS do Application Manager, um recurso do AWS
Systems Manager, usando runbooks do Systems Manager Automation. Quando você escolher Start
runbook (Iniciar o runbook) em um cluster do Application Manager, o sistema exibirá uma lista filtrada de
runbooks com base no tipo de recursos do cluster. Quando você escolhe o runbook que deseja iniciar, o
Systems Manager abre a página Execute automation document (Executar o documento de automação).
Antes de começar
Antes de começar um runbook do Application Manager, faça o seguinte:
• Verifique se você tem as permissões corretas para iniciar runbooks. Para mais informações, consulte
Configurar a automação (p. 424).
• Examine a documentação de procedimentos do Automation sobre como iniciar runbooks. Para mais
informações, consulte Trabalhar com automações (p. 431).
• Se você pretende iniciar runbooks em vários recursos ao mesmo tempo, revise a documentação sobre
o uso de destinos e controles de taxa. Para mais informações, consulte Execução de automações em
grande escala (p. 441).
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Para iniciar um runbook para clusters do Application Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Application Manager.

3.

Na seção Container clusters (Clusters de contêineres), selecione um tipo de contêiner.

4.

Selecione um cluster na lista. O Application Manager abrirá a guia Overview (Visão geral).

5.

Na guia Runbooks, escolha Start runbook (Iniciar runbook). O Application Manager abrirá a página
Execute automation document (Executar documento de automação) em uma nova guia. Para obter
informações sobre as opções no Documento de execução da automação, consulte Trabalhar com
automações (p. 431).

AWS AppConfig
Use o AWS AppConfig, um recurso do AWS Systems Manager, para criar, gerenciar e implantar
rapidamente configurações de aplicações. O AWS AppConfig oferece suporte a implantações controladas
em aplicações de qualquer tamanho e inclui verificações de validação e monitoramento integrados. Você
pode usar o AWS AppConfig com aplicações hospedadas em instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2), AWS Lambda, contêineres, aplicações móveis ou dispositivos de IoT.
Informações sobre o AWS AppConfig foram movidas para um manual do usuário separado. Para obter
mais informações, consulte O que é o AWS AppConfig?

AWS Systems Manager Parameter Store
O Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager, oferece armazenamento hierárquico seguro
para gerenciamento de dados de configuração e gerenciamento de segredos. Você pode armazenar
dados, como senhas, strings de banco de dados, IDs de Amazon Machine Images (AMIs) e códigos de
licença como valores de parâmetro. Você pode armazenar valores como texto sem formatação ou dados
criptografados. Você pode referenciar parâmetros do Systems Manager em seus scripts, comandos,
documentos do SSM e fluxos de trabalho de configuração e automação usando o nome exclusivo
especificado ao criar o parâmetro. Para começar a usar o Parameter Store, abra o Systems Manager
console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha Parameter Store.
O Parameter Store também está integrado ao Secrets Manager. Você pode recuperar segredos do Secrets
Manager quando estiver usando outros Serviços da AWS que já oferecem suporte às referências dos
parâmetros do Parameter Store. Para mais informações, consulte Fazer referência a segredos do AWS
Secrets Manager em parâmetros do Parameter Store (p. 1574).

Note
Para implementar ciclos de vida de rotação de senha, useAWS Secrets Manager. Você pode
alternar, gerenciar e recuperar credenciais de banco de dados, chaves de API e outros segredos
durante seu ciclo de vida, usando o Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte O
que é o AWS Secrets Manager? no Guia do usuário do AWS Secrets Manager.

Como o Parameter Store beneficia minha
organização?
Parameter Store oferece estes benefícios:
• Use um serviço de gerenciamento escalável de segredos hospedados sem servidores para gerenciar.
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• Melhora sua postura de segurança, separando dados e código.
• Armazena dados de configuração e strings criptografadas em hierarquias e versões de trilha.
• Controla e audita o acesso em níveis específicos.
• Armazenar parâmetros de forma confiável porqueParameter StoreÉ hospedado em várias zonas de
disponibilidade em umRegião da AWS.

Quem deve usar o Parameter Store?
• Qualque cliente da AWS que quiser ter uma maneira centralizada de gerenciar os dados de
configuração.
• Desenvolvedores de software que desejam armazenar logins diferentes e fluxos de referência.
• Administradores que desejam receber notificações quando seus segredos e senhas forem ou não
alterados.

Quais são os recursos do Parameter Store?
• Notificação de alterações
Configure notificações de alteração e acione ações automatizadas para ambos os parâmetros e políticas
de parâmetro. Para mais informações, consulte Configurar notificações ou acionar ações com base nos
eventos do Parameter Store (p. 290).
• Organizar parâmetros
É possível atribuir uma tag aos parâmetros para ajudar você a identificar rapidamente um ou mais
parâmetros de acordo com as tags que tiver atribuído a eles. Por exemplo, você pode marcar
parâmetros para ambientes ou departamentos específicos. Para mais informações, consulte Marcar
parâmetros do Systems Manager (p. 1614).
• Versões do rótulo
Você pode associar um alias para versões do seu parâmetro criando rótulos. Um rótulo pode ajudar você
a lembrar-se do objetivo de uma versão de parâmetro quando houver várias versões.
• Validação de dados
Você pode criar parâmetros que apontam para uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) e oParameter Storevalida esses parâmetros para certificar-se de que ele faz referência
ao tipo de recurso esperado, que o recurso existe e que o cliente tem permissão para usar o recurso.
Por exemplo, você pode criar um parâmetro com o ID da Amazon Machine Image (AMI) como um
valor com tipo de dados aws:ec2:image, e o Parameter Store executará uma operação de validação
assíncrona para garantir que o valor do parâmetro atenda aos requisitos de formatação para um ID da
AMI, e que o AMI esteja disponível na sua Conta da AWS.
• Secretos de referência
O Parameter Store está integrado com o AWS Secrets Manager para que você possa recuperar
segredos do Secrets Manager ao usar outros Serviços da AWS que já oferecem suporte a referências a
parâmetros do Parameter Store.
• Acessível de outros Serviços da AWS
Você pode usar os parâmetros da Parameter Store com outros recursos do Systems Manager e
Serviços da AWS para recuperar segredos e dados de configuração de um armazenamento central. Os
parâmetros funcionam com recursos do Systems Manager, como o Run Command, o Automation e o
State Manager, recursos do AWS Systems Manager. Você também pode fazer referência a parâmetros
em vários outros da Serviços da AWS, incluindo os seguintes:
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• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• AWS Secrets Manager
• AWS Lambda
• AWS CloudFormation
• AWS CodeBuild
• AWS CodePipeline
• AWS CodeDeploy
• Integrar com outros Serviços da AWS
Configure a integração com os seguintes Serviços da AWS para criptografia, notificação, monitoramento
e auditoria:
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon CloudWatch: pbter mais informações, consulte Configurar regras do EventBridge para
parâmetros e políticas de parâmetros (p. 291)
• Amazon EventBridge: para obter mais informações, consulte Monitorar alterações de status do
Systems Manager usando as notificações do Amazon SNS (p. 1546) e Referência: padrões e tipos de
eventos do Amazon EventBridge para o Systems Manager (p. 1623).
• AWS CloudTrail: para obter mais informações, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS
Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526).

O que é um parâmetro ?
Um parâmetro da Parameter Store é qualquer parte de dados que é salva no Parameter Store, como um
bloco de texto, uma lista de nomes, uma senha, um ID de AMI, uma chave de licença e assim por diante.
Você pode fazer referência a esses dados de forma centralizada e segura em seus scripts, comandos e
documentos do SSM.
Ao referenciar um parâmetro, você especifica o nome desse parâmetro usando a seguinte convenção.
{{ssm:parameter-name}}

Note
Os parâmetros não podem ser referenciados ou aninhados nos valores de outros parâmetros.
Não é possível incluir {{}} ou {{ssm:parameter-name}} em um valor de parâmetro.
O Parameter Store fornece suporte a três tipos de parâmetros: String, StringList e SecureString.
Com uma exceção, ao criar ou atualizar um parâmetro, você insere o valor do parâmetro como texto
sem formatação, e o Parameter Store não executa nenhuma validação no texto inserido. No entanto,
para parâmetros String, você pode especificar o tipo de dados como aws:ec2:image, e o Parameter
Store valida se o valor inserido é o formato adequado para uma AMI do Amazon EC2. por exemplo,
ami-12345abcdeEXAMPLE.
String
Por padrão, os parâmetros String consistem em qualquer bloco de texto inserido. Por exemplo:
• abc123
• Example Corp
• <img src="images/bannerImage1.png"/>
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StringList
Os parâmetros StringList contêm uma lista de valores separada por vírgulas, conforme mostrado
nos exemplos a seguir.
Monday,Wednesday,Friday
CSV,TSV,CLF,ELF,JSON
SecureString
Um parâmetro SecureString representa quaisquer dados confidenciais que precisem ser
armazenados e referenciados com segurança. Se você tem dados que não deseja que os usuários
alterem ou consultem em texto sem formatação, como senhas ou chaves de licença, crie esses
parâmetros usando o tipo de dados SecureString.

Important
Não armazene dados confidenciais em um parâmetro String ou StringList. Para
todos os dados confidenciais que devem permanecer criptografados, use somente o tipo de
parâmetro SecureString.
Para mais informações, consulte Criar um parâmetro SecureString (AWS CLI) (p. 303).
Recomendamos usar parâmetros do SecureString nos seguintes cenários:
• Você deseja usar dados/parâmetros em todos os Serviços da AWS sem expor os valores como
texto sem formatação em comandos, funções, logs de agentes ou logs do CloudTrail.
• Você deseja controlar quem tem acesso a dados confidenciais.
• Você deseja fazer uma auditoria quando dados confidenciais forem acessados (CloudTrail).
• Você deseja criptografar seus dados confidenciais e trazer suas próprias chaves de criptografia para
gerenciar o acesso.

Important
Somente o valor de um parâmetro SecureString é criptografado. O nome do parâmetro, a
descrição e outras propriedades não são criptografados.
O tipo de parâmetro SecureString pode ser usado para dados textuais que você deseja
criptografar, como senhas, segredos de aplicações, dados de configuração confidenciais ou outros
tipos de dados que você precisa proteger. Os dados do SecureString são criptografados e
descriptografados usando uma chave AWS KMS. Você pode usar uma chave KMS padrão fornecida
pela AWS ou criar e usar sua própria AWS KMS key. (Use seu próprio AWS KMS key se você quiser
restringir o acesso do usuário aos parâmetros SecureString. Para obter mais informações, consulte
Permissões do IAM para usar chaves padrão da AWS e chaves gerenciadas pelo cliente (p. 278)).
Você também pode usar parâmetros de SecureString com outros Serviços da AWS. No exemplo a
seguir, a função do Lambda recupera um parâmetro SecureString usando a API GetParameters.
from __future__ import print_function
import json
import boto3
ssm = boto3.client('ssm', 'us-east-2')
def get_parameters():
response = ssm.get_parameters(
Names=['LambdaSecureString'],WithDecryption=True
)
for parameter in response['Parameters']:
return parameter['Value']
def lambda_handler(event, context):
value = get_parameters()
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print("value1 = " + value)
return value # Echo back the first key value

Criptografia de definição de preço do AWS KMS
Se escolher aSecureStringquando você cria seu parâmetro, o Systems Manager usaAWS
KMSPara criptografar o valor do parâmetro.

Important
O Parameter Store só oferece suporte a chaves de criptografia simétricas KMS. Não é
possível usar uma chave de criptografia KMS assimétrica para criptografar os parâmetros.
Para obter ajuda para determinar se uma KMS é simétrica ou assimétrica, consulte Identificar
KMSs simétricas e assimétricas no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management
Service.
Não há cobrança do Parameter Store para criar um parâmetro SecureString, mas as cobranças
pelo uso da criptografia do AWS KMS são aplicáveis. Para obter mais informações, consulte Definição
de preço do AWS Key Management Service.
Para obter mais informações sobre Chaves gerenciadas pela AWS e chaves gerenciadas pelo cliente,
consulte Conceitos do AWS Key Management Service, no Guia do desenvolvedor do AWS Key
Management Service. Para obter mais informações sobre a criptografia do Parameter Store e do AWS
KMS, consulte Como o AWS Systems ManagerParameter Store usa o AWS KMS.

Note
Para visualizar uma Chave gerenciada pela AWS, use a operação DescribeKey do AWS
KMS. EsseAWS Command Line Interface(AWS CLI) O usaDescribeKeyComo visualizar
eChave gerenciada pela AWS.
aws kms describe-key --key-id alias/aws/ssm

Mais informações
• Crie um parâmetro SecureString e integre uma instância a um domínio (PowerShell) (p. 360)
• Use o Parameter Store para acessar segredos e dados de configuração com segurança no
CodeDeploy
• Artigos interessantes sobre o Parameter Store do Amazon EC2 Systems Manager

Configurar o Parameter Store
Para configurar parâmetros no Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager, configure
primeiro as políticas (IAM) do AWS Identity and Access Management que fornecem aos usuários em sua
conta as permissões para executar as ações especificadas. Esta seção inclui informações sobre como
configurar manualmente essas políticas usando o console do IAM, e como atribuí-las a usuários e grupos
de usuários. Você também pode criar e atribuir políticas para controlar quais ações de parâmetro podem
ser executadas em um nó gerenciado. Esta seção também inclui informações sobre como criar regras do
Amazon EventBridge que permitem que você receba notificações sobre alterações nos parâmetros do
Systems Manager. Você também pode usar as regras do EventBridge para acionar outras ações na AWS
com base nas alterações da Parameter Store.
Índice
• Restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager usando políticas do IAM (p. 275)
• Gerenciar camadas de parâmetros (p. 279)
• Aumentar a throughput do Parameter Store (p. 286)
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• Configurar notificações ou acionar ações com base nos eventos do Parameter Store (p. 290)

Restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager usando
políticas do IAM
Restrinja o acesso aos parâmetros AWS Systems Manager usando o AWS Identity and Access
Management (IAM). Mais especificamente, você cria políticas do IAM que restringem o acesso às
seguintes operações de API:
• DeleteParameter
• DeleteParameters
• DescribeParameters
• GetParameter
• GetParameters
• GetParameterHistory
• GetParametersByPath
• PutParameter
Ao usar políticas do IAM para restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager, recomendamos a
criação e o uso de políticas restritivas do IAM. Por exemplo, a seguinte política permite que um usuário
chame as operações de API DescribeParameters e GetParameters para um conjunto limitado de
recursos. Isso significa que o usuário pode obter informações e usar todos os parâmetros que começam
com prod-*.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeParameters"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/prod-*"
}
]

Important
Se um usuário tiver acesso a um caminho, o usuário poderá acessar todos os níveis desse
caminho. Por exemplo, se um usuário tiver permissão para acessar um caminho /a, ele também
pode acessar /a/b. Mesmo se o acesso de um usuário tiver sido explicitamente negado no IAM
para o parâmetro /a/b, ele ainda poderá chamar a operação de API GetParametersByPath
recursivamente para /a e visualizar /a/b.
Para administradores confiáveis, é possível fornecer acesso a todas as operações de API de parâmetros
do Systems Manager usando uma política semelhante ao exemplo a seguir. Esta política fornece ao
usuário o acesso total a todos os parâmetros de produção que começam com dbserver-prod-*.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter",
"ssm:DeleteParameter",
"ssm:GetParameterHistory",
"ssm:GetParametersByPath",
"ssm:GetParameters",
"ssm:GetParameter",
"ssm:DeleteParameters"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/dbserver-prod-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:DescribeParameters",
"Resource": "*"
}
]

Negar permissões
Cada API é exclusiva e tem operações e permissões distintas que você pode permitir ou negar
individualmente. Uma negação explícita em qualquer política substitui a permissão.

Note
O valorAWS Key Management Service(AWS KMS) temDecryptpermissão para todos os
principais do IAM dentro doConta da AWS. Se você quiser ter níveis de acesso diferentes
aoSecureStringNa conta, não recomendamos que você use a chave padrão.
Se você quiser que todas as operações de API que recuperam valores de parâmetro tenham o
mesmo comportamento, então você pode usar um padrão comoGetParameter*em uma política. O
exemplo a seguir mostra como negarGetParameter,GetParameters,GetParameterHistory,
eGetParametersByPathpara todos os parâmetros que começam comprod-*.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ssm:GetParameter*"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/prod-*"
}
]

O exemplo a seguir mostra como negar alguns comandos enquanto permite que o usuário execute outros
comandos em todos os parâmetros que começam comprod-*.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"ssm:PutParameter",
"ssm:DeleteParameter",
"ssm:DeleteParameters",
"ssm:DescribeParameters"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParametersByPath",
"ssm:GetParameters",
"ssm:GetParameter",
"ssm:GetParameterHistory"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/prod-*"

Note
O histórico de parâmetros inclui todas as versões de parâmetros, incluindo a atual.
Portanto, se um usuário tiver permissão negada paraGetParameter,GetParameters,
eGetParameterByPathmas é permitido permissão paraGetParameterHistory, eles podem
ver o parâmetro atual, incluindoSecureStringParâmetros, usandoGetParameterHistory.

Permitir que apenas parâmetros específicos sejam executados em nós
Você pode controlar o acesso para que os nós gerenciados só possam executar os parâmetros
especificados.
Se você escolher o tipo de parâmetro SecureString ao criar o parâmetro, o Systems Manager usará
o AWS KMS para criptografar o valor do parâmetro. O AWS KMS criptografa o valor usando uma Chave
gerenciada pela AWS ou uma chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações sobre o AWS
KMS e o AWS KMS key, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service.
Você pode visualizar a Chave gerenciada pela AWS executando o comando a seguir na AWS CLI.
aws kms describe-key --key-id alias/aws/ssm

O exemplo a seguir permite que os nós obtenham um valor de parâmetro somente para parâmetros que
começam com prod-. Se o parâmetro for um parâmetro SecureString, o nó descriptografará a string
usando o AWS KMS.

Note
As políticas de instâncias, como no exemplo a seguir, são atribuídas à função de instância
no IAM. Para obter mais informações sobre como configurar o acesso a recursos do Systems
Manager, incluindo como atribuir políticas a usuários e instâncias, consulte Configurar o AWS
Systems Manager para instâncias do EC2 (p. 16).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameters"
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},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/prod-*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/4914ec06-e888-4ea5a371-5b88eEXAMPLE"
]
}
]
}

Permissões do IAM para usar chaves padrão da AWS e chaves gerenciadas pelo
cliente
Os parâmetros Parameter Store SecureString são criptografados e descriptografados usando as chaves
do AWS KMS. É possível optar por criptografar os parâmetros SecureString usando uma AWS KMS
key ou a chave KMS padrão fornecida pela AWS.
Ao usar uma chave gerenciada pelo cliente, a política do IAM que concede a um usuário acesso a um
parâmetro ou um caminho de parâmetro deve fornecer permissões kms:Encrypt explícitas para a
chave. Por exemplo, a política a seguir permite que um usuário crie, atualize e visualize parâmetros
SecureString que começam com prod- na Região da AWS e Conta da AWS especificadas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter",
"ssm:GetParameter",
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:parameter/prod-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt",

"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-12345EXAMPLE"
]
}
]
}
1

A permissão kms:GenerateDataKey é necessária para criar parâmetros avançados criptografados
usando a chave específica gerenciada pelo cliente.
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Por outro lado, todos os usuários da conta do cliente têm acesso à chave padrão gerenciada da AWS. Se
você usar essa chave padrão para criptografar parâmetros SecureString e não quiser que os usuários
trabalhem com parâmetros SecureString, suas políticas do IAM devem negar explicitamente o acesso à
chave padrão, conforme demonstrado no exemplo de política a seguir.

Note
É possível localizar o nome do recurso da Amazon (ARN) da chave padrão no console do AWS
KMS na página AWS managed keys (chaves gerenciadas). A chave padrão é aquela identificada
com aws/ssm na coluna Alias.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/abcd1234-ab12-cd34-ef56abcdeEXAMPLE"
]
}
]
}

Se você precisar de controle de acesso minucioso sobre os parâmetros SecureString em sua conta,
será necessário usar uma CMK gerenciada pelo cliente para proteger e restringir o acesso a esses
parâmetros. Também recomendamos o uso do AWS CloudTrail para monitorar atividades de parâmetros
SecureString.
Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:
• Lógica da avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM
• Usar políticas de chaves no AWS KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service
• Visualizar eventos com o histórico de eventos do CloudTrail no Guia do usuário do AWS CloudTrail

Gerenciar camadas de parâmetros
O Parameter Store, im recurso do AWS Systems Manager, inclui parâmetros padrão e parâmetros
avançados. Você configura parâmetros individualmente para usar o nível de parâmetros padrão (o padrão)
ou o nível de parâmetros avançados.
Você pode transformar um parâmetro padrão em um parâmetro avançado a qualquer momento, mas não
pode reverter um parâmetro avançado para um parâmetro padrão. Reverter um parâmetro avançado para
um parâmetro padrão resultaria na perda de dados, pois o sistema truncaria o tamanho do parâmetro de
8 KB para 4 KB. A operação de reversão também removeria todas as políticas anexadas ao parâmetro.
Além disso, parâmetros avançados usam um formato de criptografia diferente dos parâmetros padrão.
Para obter mais informações, consulte Como o AWS Systems ManagerParameter Store usa o AWS KMS
no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service.
Se você não precisar mais de um parâmetro avançado, ou se não quiser mais ser cobrado por um
parâmetro avançado, deverá excluí-lo e recriá-lo como um novo parâmetro padrão.
A tabela a seguir descreve as diferenças entre os níveis.
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O número total de parâmetros
permitidos

Padrão

Advanced (Avançado)

10.000

100.000

(por Conta da AWS e Região da
AWS)
Tamanho máximo de um valor de 4 KB
parâmetro.

8 KB

Políticas de parâmetros
disponíveis

Não

Sim

Custos

Sem custos adicionais

Para mais informações,
consulte Atribuir políticas de
parâmetros (p. 331).
Cobranças são aplicáveis
Para obter mais informações,
consulte Definição de preço do
AWS Systems Manager.

Tópicos
• Especificar um nível de parâmetro padrão (p. 280)
• Alterar um parâmetro padrão para um parâmetro avançado (p. 286)

Especificar um nível de parâmetro padrão
Em solicitações para criar ou atualizar um parâmetro (ou seja, a ação PutParameter), você pode
especificar o nível de parâmetro a ser usado na solicitação. Veja a seguir um exemplo de como usar a
AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "default-ami" \
--type "String" \
--value "t2.micro" \
--tier "Standard"

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "default-ami" ^
--type "String" ^
--value "t2.micro" ^
--tier "Standard"

Sempre que você especifica um nível na solicitação, o Parameter Store cria ou atualiza o parâmetro de
acordo com a solicitação. No entanto, se você não especificar explicitamente um nível em uma solicitação,
a configuração do nível padrão do Parameter Store determinará o nível em que o parâmetro será criado.
O nível padrão quando você começa a usar o Parameter Store é o nível de parâmetro padrão. Se você
usar o nível de parâmetro avançado, poderá especificar um dos seguintes como o padrão:
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• Advanced (Avançado): com essa opção, o repositório de parâmetros avalia todas as solicitações como
parâmetros avançados.
• Intelligent-Tiering: com essa opção, o Parameter Store avalia cada solicitação para determinar se o
parâmetro é padrão ou avançado.
Se a solicitação não incluir opções que exijam um parâmetro avançado, o parâmetro será criado no nível
de parâmetro padrão. Se uma ou mais opções que exijam um parâmetro avançado forem incluídas na
solicitação, o Parameter Store criará um parâmetro no nível de parâmetro avançado.
Benefícios do nível Intelligent-Tiering
Os seguintes motivos podem fazer você escolher o Intelligent-Tiering como o nível padrão.
Controle de custos - o Intelligent-Tiering ajuda a controlar os custos relacionados a parâmetros criando
sempre parâmetros padrão, a menos que um parâmetro avançado seja absolutamente necessário.
Atualização automática para o nível de parâmetro avançado - quando você faz uma alteração no código
que requer a atualização de um parâmetro padrão para um parâmetro avançado, o Intelligent-Tiering lida
com a conversão para você. Você não precisa alterar o código para lidar com a atualização.
Veja alguns exemplos de atualização automática:
• Os modelos do AWS CloudFormation provisionam vários parâmetros quando são executados. Quando
esse processo faz com que você atinja a cota de 10.000 parâmetros no nível de parâmetro padrão, o
Intelligent-Tiering atualiza automaticamente você para o nível de parâmetro avançado, e os processos
do AWS CloudFormation não são interrompidos.
• Você armazena um valor de certificado em um parâmetro, alterna o valor do certificado regularmente,
e o conteúdo é inferior à cota de 4 KB do nível de parâmetro padrão. Se o valor de um certificado de
substituição exceder 4 KB, o Intelligent-Tiering atualizará automaticamente o parâmetro para o nível de
parâmetro avançado.
• Você deseja associar vários parâmetros padrão existentes a uma política de parâmetros, que requer o
nível de parâmetro avançado. Em vez de você precisar incluir a opção --tier Advanced em todas as
chamadas para atualizar os parâmetros, o Intelligent-Tiering atualiza automaticamente os parâmetros
para o nível de parâmetro avançado. A opção Intelligent-Tiering atualiza os parâmetros de padrão para
avançados sempre que os critérios do nível de parâmetro avançado forem introduzidos.
As opções que exigem um parâmetro avançado incluem as seguintes:
• O tamanho do conteúdo do parâmetro é superior a 4 KB.
• O parâmetro usa uma política de parâmetros.
• Já existem mais de 10.000 parâmetros em sua Conta da AWS na Região da AWS atual.
Opções de nível padrão
As opções de nível que você pode especificar como padrão incluem o seguinte.
• Padrão: o nível de parâmetro padrão é o nível padrão quando você começa a usar o Parameter Store.
Usando o nível de parâmetro padrão, você pode criar 10.000 parâmetros para cada Região da AWS em
uma Conta da AWS. O tamanho do conteúdo de cada parâmetro pode ser igual a um máximo de 4 KB.
Os parâmetros padrão não são compatíveis com políticas de parâmetros. Não há custo adicional para
usar o nível de parâmetro padrão. A escolha de Standard (Padrão) como o nível padrão significa que o
Parameter Store sempre tentará criar um parâmetro padrão para solicitações que não especificam um
nível.
• Advanced (Avançado): use o nível de parâmetro avançado para criar no máximo 100.000 parâmetros
para cada Região da AWS em uma Conta da AWS. O tamanho do conteúdo de cada parâmetro pode
ser igual a um máximo de 8 KB. Os parâmetros avançados oferecem suporte a políticas de parâmetros.
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Há uma cobrança para o uso do nível de parâmetro avançado. Para obter mais informações, consulte
Definição de preço do AWS Systems Manager. A escolha de Advanced (Avançado) como o nível padrão
significa que o Parameter Store sempre tentará criar um parâmetro avançado para solicitações que não
especificam um nível.

Note
Ao escolher o nível de parâmetro avançado, autorize explicitamente a AWS a cobrar sua conta
por qualquer parâmetro avançado que você criar.
• Intelligent-Tiering a opção Intelligent-Tiering permite que o Parameter Store determine se o nível
de parâmetro padrão ou o nível de parâmetro avançado deve ser usado com base no conteúdo da
solicitação. Por exemplo, se você executar um comando para criar um parâmetro com conteúdo inferior
a 4 KB, houver menos de 10.000 parâmetros na Região da AWS atual em sua Conta da AWS, e você
não especificar uma política de parâmetro, um parâmetro padrão será criado. Se você executar um
comando para criar um parâmetro com mais de 4 KB de conteúdo, já tiver mais de 10.000 parâmetros
na Região da AWS atual de sua Conta da AWS ou especificar uma política de parâmetro, um parâmetro
avançado será criado.

Note
Ao escolher Intelligent-Tiering, você deve autorizar explicitamente a AWS a cobrar sua conta
por todos os parâmetros avançados criados.
Você pode alterar a configuração de nível padrão do Parameter Store a qualquer momento.

Configurar permissões para especificar um nível padrão do Parameter Store
Verifique se você tem permissão no AWS Identity and Access Management (IAM) para alterar o nível de
parâmetro padrão no Parameter Store executando uma das seguintes ações:
• Verifique se você anexa aAdministratorAccessPara seu usuário, grupo ou função do IAM.
• Certifique-se de ter permissão para alterar a configuração de nível padrão usando as seguintes ações da
API:
• GetServiceSetting
• UpdateServiceSetting
• ResetServiceSetting
Use o procedimento a seguir para adicionar uma política em linha do IAM a uma conta de usuário. Essa
política permite que um usuário visualize e altere a configuração de nível padrão para parâmetros em uma
Região da AWS específica em uma Conta da AWS.
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Usuários.

3.

Na lista, selecione o nome do usuário ao qual anexar uma política.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

No lado direito da página, em Permission policies (Políticas de permissões), escolha Add inline policy
(Adicionar política em linha).

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Substitua o conteúdo padrão pela declaração a seguir:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/parameterstore/default-parameter-tier"
}
]
}

8.
9.

Para Resource, substitua região e ID da conta com suas próprias informações.
Escolha Review policy (Revisar política).

10. Na página Review policy (Revisar política), em Name (Nome), insira um nome para a política em linha,
como Parameter-Store-Default-Tier ou outro nome de sua preferência.
11. Escolha Create policy (Criar política).
Os administradores podem especificar permissão somente leitura atribuindo a seguinte política em linha à
conta do usuário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ssm:ResetServiceSetting",
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "*"
}
]

Para obter mais informações sobre como criar e editar políticas de usuários do IAM, consulte Criar políticas
do IAM, no Guia do usuário do IAM.

Especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store (console)
O seguinte procedimento mostra como usar o console do Systems Manager para especificar ou alterar o
nível de parâmetro padrão para a Conta da AWS e a Região da AWS atuais.

Tip
Se você ainda não criou um parâmetro, será possível usar a AWS Command Line Interface
(AWS CLI) ou o AWS Tools for Windows PowerShell para alterar a camada de parâmetro padrão.
Para obter informações, consulte Especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store (AWS
CLI) (p. 284) e Especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store (PowerShell) (p. 285).
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Para especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.
4.

Escolha a guia Configurações.
Selecione Change default tier (Alterar a camada padrão).

5.

Escolha uma das seguintes opções.
• Standard (Padrão)
• Advanced (Avançado)
• Intelligent-Tiering
Para obter informações sobre essas opções, consulte Especificar um nível de parâmetro
padrão (p. 280).

6.

Revise a mensagem e escolha Confirm (Confirmar).

Se você quiser alterar a configuração de nível padrão posteriormente, repita esse procedimento e
especifique outra opção de nível padrão.

Especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store (AWS CLI)
O seguinte procedimento mostra como usar a AWS CLI (Conta da AWS) para alterar a configuração do
nível de parâmetro padrão para a conta e a região atuais da Região da AWS.

Para especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store usando a AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute o seguinte comando para alterar a configuração do nível de parâmetro
padrão para uma Região da AWS específica em uma Conta da AWS.
aws ssm update-service-setting --setting-id arn:aws:ssm:region:accountid:servicesetting/ssm/parameter-store/default-parameter-tier --setting-value tieroption

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma
lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager
service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
Os valores de tier-option incluem Standard, Advanced e Intelligent-Tiering. Para obter
informações sobre essas opções, consulte Especificar um nível de parâmetro padrão (p. 280).
2.

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
Execute o seguinte comando para visualizar as configurações de serviço de nível de parâmetro
padrão atual para o Parameter Store na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
aws ssm get-service-setting --setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/
ssm/parameter-store/default-parameter-tier

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes.
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{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/parameter-store/default-parameter-tier",
"SettingValue": "Advanced",
"LastModifiedDate": 1556551683.923,
"LastModifiedUser": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/
Jasper",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/
default-parameter-tier",
"Status": "Customized"
}
}

Se você quiser alterar a configuração do nível padrão novamente, repita esse procedimento e especifique
outra opção de SettingValue.

Especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store (PowerShell)
O seguinte procedimento mostra como usar o Tools for Windows PowerShell para alterar a configuração
do nível de parâmetro padrão para uma Região da AWS específica em uma conta da Amazon Web
Services.

Para especificar ou alterar o nível padrão do Parameter Store usando o PowerShell
1.

Altere a camada padrão do Parameter Store na Conta da AWS e Região da AWS usando o AWS
Tools for PowerShell (Tools for PowerShell).
Update-SSMServiceSetting -SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/
parameter-store/default-parameter-tier" -SettingValue "tier-option" -Region region

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma
lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager
service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
Os valores de tier-option incluem Standard, Advanced e Intelligent-Tiering. Para obter
informações sobre essas opções, consulte Especificar um nível de parâmetro padrão (p. 280).
2.

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
Execute o seguinte comando para visualizar as configurações de serviço de nível de parâmetro
padrão atual para o Parameter Store na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Get-SSMServiceSetting -SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/
parameter-store/default-parameter-tier" -Region region

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma
lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager
service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
O sistema retorna informações semelhantes às seguintes.
ARN
: arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/parameterstore/default-parameter-tier
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LastModifiedDate
LastModifiedUser
SettingId
SettingValue
Status

:
:
:
:
:

4/29/2019 3:35:44 PM
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Jasper
/ssm/parameter-store/default-parameter-tier
Advanced
Customized

Se você quiser alterar a configuração do nível padrão novamente, repita esse procedimento e especifique
outra opção de SettingValue.

Alterar um parâmetro padrão para um parâmetro avançado
Use o procedimento a seguir para transformar um parâmetro padrão em um parâmetro avançado. Para
obter informações sobre como criar um novo parâmetro avançado, consulte Crie um parâmetro do
Systems Manager (p. 294).

Para transformar um parâmetro padrão em um parâmetro avançado
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha um parâmetro e depois Edit (Editar).

4.

Em Description (Descrição), insira informações sobre esse parâmetro.

5.

Escolha Advanced (Avançado).

6.

Em Value (Valor), insira o valor desse parâmetro. Parâmetros avançados têm um limite de valor
máximo de 8 KB.

7.

Selecione Save changes.

Aumentar a throughput do Parameter Store
Aumentar a throughput do Parameter Store aumenta o número máximo de transações por segundo (TPS)
que o Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager, pode processar. Uma throughput maior
permite operar o Parameter Store em volumes mais altos para oferecer suporte a aplicações e cargas
de trabalho que precisam de acesso simultâneo a vários parâmetros. Você pode aumentar a cota até a
throughput máxima na guia Settings (Configurações). Para obter mais informações sobre a throughput
máxima, consulteEndpoints e cotas do AWS Systems Manager. Aumentar a cota da throughput gera
cobranças na sua Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do AWS
Systems Manager.

Note
A configuração da throughput do Parameter Store se aplica a todas as transações criadas por
todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) na Conta da AWS e Região da
AWS atuais. A configuração de throughput aplica-se a parâmetros padrão e avançados.
Tópicos
• Configurar permissões para aumentar a throughput do Parameter Store (p. 287)
• Aumentar a throughput (console) (p. 288)
• Aumentar a throughput (AWS CLI) (p. 288)
• Aumentar a throughput (PowerShell) (p. 289)
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Configurar permissões para aumentar a throughput do Parameter Store
Verifique se você tem permissão no IAM para aumentar a throughput do Parameter Store de uma das
seguintes maneiras:
• Verifique se aAdministratorAccessA política é anexada ao seu usuário, grupo ou função do IAM.
• Certifique-se de ter permissão para alterar a configuração do serviço de throughput usando as seguintes
ações de API:
• GetServiceSetting
• UpdateServiceSetting
• ResetServiceSetting
Use o procedimento a seguir para adicionar uma política em linha do IAM a uma conta de usuário.
Essa política permite que um usuário visualize e altere a configuração do parâmetro de throughput para
parâmetros em sua conta e região.
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Usuários.

3.

Na lista, selecione o nome do usuário ao qual anexar uma política.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Substitua o conteúdo padrão pela declaração a seguir:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/parameterstore/high-throughput-enabled"
}
]
}

8.

Para Resource, substitua região e ID da conta com suas próprias informações.

9.

Escolha Review policy (Revisar política).

10. Na página Review policy (Revisar política), em Name (Nome), insira um nome para a política em linha,
como Parameter-Store-Throughput ou outro nome de sua preferência.
11. Escolha Create policy (Criar política).
Os administradores podem especificar permissão somente leitura atribuindo a seguinte política em linha à
conta do usuário.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ssm:ResetServiceSetting",
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "*"
}
]

Para obter mais informações sobre como criar e editar políticas de usuários do IAM, consulte Criar políticas
do IAM, no Guia do usuário do IAM.

Aumentar a throughput (console)
O seguinte procedimento mostra como usar o console do Systems Manager para aumentar o número de
transações por segundo que o Parameter Store pode processar para a Conta da AWS e a Região da AWS
atuais.

Tip
Se você ainda não criou um parâmetro, será possível usar a AWS Command Line Interface
(AWS CLI) ou o AWS Tools for Windows PowerShell para aumentar a throughput. Para obter
informações, consulte Aumentar a throughput (AWS CLI) (p. 288) e Aumentar a throughput
(PowerShell) (p. 289).

Para aumentar a throughput do Parameter Store
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha a guia Configurações.

4.

Escolha Set limit (Definir limite).

5.

Revise a mensagem e escolha Accept (Aceitar).

Se não precisar mais da throughput maior, ou se não quiser mais acumular cobranças, você poderá
reverter para as configurações padrão. Para reverter as configurações, repita o procedimento e escolha
Reset limit (Redefinir limite).

Aumentar a throughput (AWS CLI)
O seguinte procedimento mostra como usar o AWS CLI para aumentar o número de transações por
segundo que o Parameter Store pode processar para a Conta da AWS e a Região da AWS atuais.
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Para aumentar a throughput do Parameter Store usando a AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute o seguinte comando para aumentar as transações por segundo que o
Parameter Store pode processar na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
aws ssm update-service-setting --setting-id arn:aws:ssm:region:accountid:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled --setting-value true

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o seguinte comando para visualizar as configurações de serviço de taxa de transferência
atual para o Parameter Store na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
aws ssm get-service-setting --setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/
ssm/parameter-store/high-throughput-enabled

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes:
{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
"SettingValue": "true",
"LastModifiedDate": 1556551683.923,
"LastModifiedUser": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/
Jasper",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/
high-throughput-enabled",
"Status": "Customized"
}
}

Se não precisar mais da throughput maior, ou se não quiser mais acumular cobranças, você poderá
reverter para as configurações padrão. Para reverter as configurações, execute o comando a seguir.
aws ssm reset-service-setting --setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/
ssm/parameter-store/high-throughput-enabled

{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
"SettingValue": "false",
"LastModifiedDate": 1555532818.578,
"LastModifiedUser": "System",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/highthroughput-enabled",
"Status": "Default"
}
}

Aumentar a throughput (PowerShell)
O seguinte procedimento mostra como usar o Tools for Windows PowerShell para aumentar o número de
transações por segundo que o Parameter Store pode processar para a Conta da AWS e Região da AWS
atuais.
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Para aumentar a throughput do Parameter Store usando o PowerShell
1.

Aumentar throughput do Parameter Store na Conta da AWS e Região da AWS atuais usando o AWS
Tools for PowerShell (Tools for PowerShell).
Update-SSMServiceSetting -SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/
parameter-store/high-throughput-enabled" -SettingValue "true" -Region region

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o seguinte comando para visualizar as configurações de serviço de taxa de transferência
atual para o Parameter Store na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Get-SSMServiceSetting -SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/
parameter-store/high-throughput-enabled" -Region region

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes:
ARN
: arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/parameterstore/high-throughput-enabled
LastModifiedDate : 4/29/2019 3:35:44 PM
LastModifiedUser : arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Jasper
SettingId
: /ssm/parameter-store/high-throughput-enabled
SettingValue
: true
Status
: Customized

Se não precisar mais da throughput maior, ou se não quiser mais acumular cobranças, você poderá
reverter para as configurações padrão. Para reverter as configurações, execute o comando a seguir.
Reset-SSMServiceSetting -SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/
parameter-store/high-throughput-enabled" -Region region

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes:
ARN
: arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/
high-throughput-enabled
LastModifiedDate : 4/17/2019 8:26:58 PM
LastModifiedUser : System
SettingId
: /ssm/parameter-store/high-throughput-enabled
SettingValue
: false
Status
: Default

Configurar notificações ou acionar ações com base nos eventos
do Parameter Store
Os tópicos desta seção explicam como usar o Amazon EventBridge e o Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) para notificá-lo sobre alterações nos parâmetros do AWS Systems Manager.
Você pode criar uma regra do EventBridge para receber notificações em caso de criação, atualização ou
exclusão de um parâmetro ou uma versão de rótulo de parâmetro. Os eventos são emitidos com base
no melhor esforço. Você pode ser notificado sobre alterações ou status relacionados às políticas do
parâmetro, como quando um parâmetro expirar, a data de expiração dele ou se ele não tiver sido alterado
por um período especificado.
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Note
Políticas de parâmetros estão disponíveis apenas para parâmetros que usam o nível avançado de
parâmetros. Há cobranças aplicáveis. Para obter mais informações, consulte Atribuir políticas de
parâmetros (p. 331) e Gerenciar camadas de parâmetros (p. 279).
Os tópicos a seguir também explicam como acionar outras ações em um destino para eventos específicos
do parâmetros. Por exemplo, você pode executar uma função AWS Lambda para recriar um parâmetro
automaticamente quando ele expira ou é excluído. Você também pode configurar uma notificação
para chamar uma função do Lambda quando a senha do banco de dados for atualizada. A função do
Lambda pode forçar a redefinição das conexões do banco de dados ou a reconexão com a nova senha. O
EventBridge também oferece suporte ao comandos Run Command, execuções do Automation e ações em
muitos outros Serviços da AWS. O Run Command e o Automation são ambos recursos do AWS Systems
Manager. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Amazon EventBridge.
Antes de começar
Crie todos os recursos necessários para especificar a ação de destino para a regra que você criar.
Por exemplo, se a regra criada tiver como objetivo enviar uma notificação, crie primeiro um tópico do
Amazon SNS. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos do Amazon SNS no Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Configurar regras do EventBridge para parâmetros e políticas de parâmetros
Este tópico explica o seguinte:
• Como criar uma regra do EventBridge que invoca um destino com base em eventos que ocorrem em um
ou mais parâmetros em sua Conta da AWS.
• Como criar regras do EventBridge que invocam destinos com base em eventos que ocorrem em uma ou
mais políticas de parâmetro na sua Conta da AWS. Ao criar um parâmetro avançado, você especifica
quando um parâmetro expira, quando você recebe uma notificação antes de um parâmetro expirar e o
tempo de espera antes de uma notificação ser enviada informando que um parâmetro não foi alterado.
Configure uma notificação para esses eventos usando o procedimento a seguir. Configure a notificação
para esses eventos usando o procedimento a seguir. Para obter mais informações, consulte Atribuir
políticas de parâmetros (p. 331) e Gerenciar camadas de parâmetros (p. 279).

Para configurar o EventBridge para um parâmetro ou uma política de parâmetro do Systems
Manager
1.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

No painel de navegação, escolha Rules (Regras) e Create rule (Criar regras).
- ou Se a página inicial do EventBridge abrir primeiro, escolha Create rule (Criar regra).

3.

Insira um nome e uma descrição para a regra.
Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra regra na mesma região e no mesmo barramento de
eventos.

4.

Em Event bus (Barramento de eventos), escolha o barramento de eventos que deseja associar a
essa regra. Se desejar que essa regra seja iniciada em eventos correspondentes provenientes da sua
Conta da AWS, selecione default (padrão). Quando um AWS service (Serviço da AWS) na sua conta
emite um evento, ele sempre vai para o barramento de eventos padrão da sua conta.

5.

Em Rule type (Tipo de regra), mantenha o valor padrão Rule with an event pattern (Regra com um
padrão de evento selecionado).

6.

Escolha Next (Próximo).
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7.

Em Event source (Origem do evento), mantenha o valor padrão AWS events or EventBridge partner
events (Eventos da AWS ou eventos de parceiros do EventBridge) selecionado. Você pode ignorar a
seção Sample event (Evento de exemplo).

8.

Em Event pattern (Padrão de evento), faça o seguinte:
• Escolha Custom patterns (JSON editor) (Padrões personalizados (editor JSON)).
• Em Event pattern (Padrão de evento), cole um dos seguintes conteúdos na caixa, dependendo se
você está criando uma regra para um parâmetro ou uma política de parâmetros:
Parameter
{

}

"source": [
"aws.ssm"
],
"detail-type": [
"Parameter Store Change"
],
"detail": {
"name": [
"parameter-1-name",
"/parameter-2-name/level-2",
"/parameter-3-name/level-2/level-3"
],
"operation": [
"Create",
"Update",
"Delete",
"LabelParameterVersion"
]
}

Parameter policy
{

}

"source": [
"aws.ssm"
],
"detail-type": [
"Parameter Store Policy Action"
],
"detail": {
"parameter-name": [
"parameter-1-name",
"/parameter-2-name/level-2",
"/parameter-3-name/level-2/level-3"
],
"policy-type": [
"Expiration",
"ExpirationNotification",
"NoChangeNotification"
]
}

• Modifique o conteúdo dos parâmetros e operações nos quais deseja executar uma ação, conforme
mostrado nos exemplos a seguir.
Parameter
Neste exemplo, uma ação é executada quando qualquer um dos parâmetros
chamados /Oncall ou /Project/Teamlead é atualizado:
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{

}

"source": [
"aws.ssm"
],
"detail-type": [
"Parameter Store Change"
],
"detail": {
"name": [
"/Oncall",
"/Project/Teamlead"
],
"operation": [
"Update"
]
}

Parameter policy
Neste exemplo, uma ação é executada sempre que o parâmetro chamado /OncallDuties
expira e é excluído:
{

}

9.

"source": [
"aws.ssm"
],
"detail-type": [
"Parameter Store Policy Action"
],
"detail": {
"parameter-name": [
"/OncallDuties"
],
"policy-type": [
"Expiration"
]
}

Escolha Next (Próximo).

10. Para Target 1 (Destino 1), escolha um tipo de destino e um recurso com suporte. Por exemplo, se
você escolher SNS topic (Tópico do SNS), faça uma seleção para o Topic (Tópico). Se você escolher
CodePipeline, insira um ARN de pipeline para Pipeline ARN (ARN do pipeline). Forneça valores de
configuração adicionais conforme necessário.

Tip
Selecione Add another target (Adicionar outro destino) se houver necessidade de destinos
adicionais para a regra.
11. Escolha Next (Próximo).
12. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte Etiquetas do
Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
13. Escolha Next (Próximo).
14. Escolha Create rule (Criar regra).
Mais informações
• Use parameter labels for easy configuration update across environments
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• Tutorial: Use o EventBridge para retransmitir eventos para AWS Systems ManagerRun Command
no Guia do usuário do Amazon EventBridge
• Tutorial: Definir automação do AWS Systems Manager com um destino do EventBridge no Guia do
usuário do Amazon EventBridge

Trabalho com Parameter Store
Esta seção descreve como organizar e criar parâmetros de tag e como criar diferentes versões de
parâmetros. Você pode usar oAWS Systems Manager, o console do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) ou o console doAWS Command Line Interface(AWS CLI) para criar e trabalhar com
parâmetros. Para obter mais informações sobre parâmetros, consulte O que é um parâmetro ? (p. 272).
Tópicos
• Crie um parâmetro do Systems Manager (p. 294)
• Excluir parâmetros do Systems Manager (p. 311)
• Trabalhar com parâmetros públicos (p. 312)
• Atribuir políticas de parâmetros (p. 331)
• Pesquisando parâmetros do Systems Manager (p. 337)
• Trabalhar com parâmetros usando oRun CommandComandos da (p. 339)
• Trabalhar com hierarquias de parâmetros (p. 343)
• Trabalhar com rótulos de parâmetros () (p. 348)
• Como trabalhar com versões de parâmetros (p. 356)
• Suporte a parâmetros nativos para IDs de imagem de máquina da Amazon (p. 358)

Crie um parâmetro do Systems Manager
Use as informações nos tópicos a seguir para ajudar você a criar parâmetros do Systems Manager usando
o console do AWS Systems Manager, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS Tools for
Windows PowerShell(Tools for Windows PowerShell).
As demonstrações nesta seção mostram como criar, armazenar e executar parâmetros com o Parameter
Store em um ambiente de teste. Ela também demonstra como usar o Parameter Store com outros
recursos do Systems Manager e Serviços da AWS. Para obter mais informações, consulte O que é um
parâmetro ? (p. 272)

Sobre requisitos e restrições de nomes de parâmetros
Use as informações contidas neste tópico para ajudar você a especificar os valores válidos para os nomes
de parâmetro quando você cria um parâmetro.
Essas informações complementam os detalhes no tópico PutParameter na Referência da API do AWS
Systems Manager, que também fornece informações sobre os valores AllowedPattern, Description, KeyId,
Overwrite, Type e Value.
Os requisitos e restrições para nomes de parâmetros incluem os seguintes:
• Diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas: os nomes de parâmetro diferenciam maiúsculas de
minúsculas.
• Espaços: nomes de parâmetro não podem incluir espaços.
• Caracteres válidos: nomes de parâmetro podem conter somente os seguintes símbolos e letras: a-zAZ0-9_.-
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Além disso, o caractere de barra (/) é usado para delinear hierarquias em nomes de parâmetros. Por
exemplo: /Dev/Production/East/Project-ABC/MyParameter
• Formato válido da AMI: quando você escolhe aws:ec2:image como o tipo de dados
para um parâmetro String, o ID inserido deve ser validado para o formato de ID da AMI
ami-12345abcdeEXAMPLE.
• Totalmente qualificado: quando você cria ou faz referência a um parâmetro em uma hierarquia, é
necessário incluir um caractere de barra (/) inicial. Quando você faz referência a um parâmetro que faz
parte de uma hierarquia, é necessário especificar todo o caminho da hierarquia, inclusive a barra (/)
inicial.
• Nomes de parâmetros totalmente qualificados: MyParameter1, /MyParameter2, /Dev/
Production/East/Project-ABC/MyParameter
• Nome do parâmetro não totalmente qualificado: MyParameter3/L1
• Comprimento: o comprimento máximo de um nome de parâmetro totalmente qualificado que você
cria é 1.011 caracteres. Isso inclui os caracteres no ARN que precedem o nome especificado,
comoarn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:parameter/.
• Prefixos: um nome de parâmetro não pode ser prefixado com "aws" ou "ssm" (sem distinção entre
maiúsculas e minúsculas). Por exemplo, as tentativas de criar parâmetros com os seguintes nomes
falaharão sem exceção:
• awsTestParameter
• SSM-testparameter
• /aws/testparam1

Note
Quando você especifica um parâmetro em um documento, comando ou script do SSM,
deve incluir ssm como parte da sintaxe, conforme mostrado nos exemplos a seguir. Válido:
{{ssm:parameter-name}} e {{ ssm:parameter-name }}, como {{ssm:MyParameter}} e
{{ ssm:MyParameter }}.
• Exclusividade: um nome de parâmetro deve ser exclusivo em uma região da Região da AWS. Por
exemplo, o Systems Manager trata os seguintes parâmetros como parâmetros separados, se eles
existirem na mesma região:
• /Test/TestParam1
• /TestParam1
Os exemplos a seguir também são exclusivos:
• /Test/TestParam1/Logpath1
• /Test/TestParam1
No entanto, se estiverem na mesma região, os seguintes exemplos não serão considerados como
exclusivos:
• /TestParam1
• TestParam1
• Profundidade da hierarquia: se você especificar uma hierarquia de parâmetros, ela poderá ter uma
profundidade máxima de quinze níveis. É possível definir um parâmetro em qualquer nível da hierarquia.
Ambos os exemplos a seguir são estruturalmente válidos:
• /Level-1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12/L13/L14/parameter-name
• parameter-name
A tentativa de criar o seguinte parâmetro falharia com uma exceção
HierarchyLevelLimitExceededException:
• /Level-1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12/L13/L14/L15/L16/parameter-name
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Important
Se um usuário tiver acesso a um caminho, o usuário poderá acessar todos os níveis desse
caminho. Por exemplo, se um usuário tiver permissão para acessar um caminho /a, ele também
pode acessar /a/b. Mesmo se o acesso de um usuário tiver sido explicitamente negado no
AWS Identity and Access Management (IAM) para o parâmetro /a/b, ele ainda poderá chamar a
operação de API GetParametersByPath recursivamente para /a e visualizar o /a/b.
Tópicos
• Crie um parâmetro do Systems Manager (console) (p. 296)
• Crie um parâmetro do Systems Manager (AWS CLI) (p. 298)
• Crie um parâmetro do Systems Manager (Tools for Windows PowerShell) (p. 308)

Crie um parâmetro do Systems Manager (console)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para criar e executar tipos de parâmetros String,
StringList e SecureString. Depois de excluir um parâmetro, aguarde pelo menos 30 segundos para
criar um parâmetro com o mesmo nome.

Note
Parâmetros só estão disponíveis na região da Região da AWS em que foram criados.
O procedimento a seguir demonstra o processo de criação e armazenamento de um parâmetro usando o
console do Parameter Store. Você pode criarString,StringListtipos de parâmetro a partir do console.

Para criar um parâmetro
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha Create parameter (Criar parâmetro).

4.

Na caixa Name (Nome), insira uma hierarquia e um nome. Por exemplo, digite /Test/helloWorld.
Para obter mais informações sobre hierarquias de parâmetros, consulte Trabalhar com hierarquias de
parâmetros (p. 343).

5.

Na caixa Description, digite uma descrição que identifique esse parâmetro como um parâmetro de
teste.

6.

Para Parameter tier (Nível do parâmetro), escolha Standard (Padrão) ou Advanced (Avançado).
Para obter mais informações sobre parâmetros avançados, consulte Gerenciar camadas de
parâmetros (p. 279).

7.

Para Type, escolha String, StringList ou SecureString.
• Se você escolher String, o campo Data type (Tipo de dados) será exibido. Se você estiver criando
um parâmetro para manter o ID do recurso para uma Amazon Machine Image (AMI), selecione
aws:ec2:image. Caso contrário, deixe o text padrão selecionado.
• Se escolher SecureString, o campo KMS Key ID será exibido. Se você não fornecer um ID AWS
Key Management Service AWS KMS key, um AWS KMS key nome do recurso da Amazon
(ARN), um nome de alias ou um ARN de alias, o sistema usará alias/aws/ssm, que é oChave
gerenciada pela AWS para o Systems Manager. Se não quiser usar essa chave, você poderá usar
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uma CMK gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações sobre Chaves gerenciadas pela
AWS e chaves gerenciadas pelo cliente, consulte Conceitos do AWS Key Management Service,
no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service. Para obter mais informações
sobre a criptografia do Parameter Store e do AWS KMS, consulte Como o AWS Systems
ManagerParameter Store usa o AWS KMS.

Important
O Parameter Store só oferece suporte a chaves de criptografia simétricas KMS. Não é
possível usar uma chave de criptografia KMS assimétrica para criptografar os parâmetros.
Para obter ajuda para determinar se uma KMS é simétrica ou assimétrica, consulte
Identificar KMSs simétricas e assimétricas no Manual do desenvolvedor do AWS Key
Management Service.
• Ao criar um parâmetro SecureString no console usando o parâmetro key-id com um nome de
alias de CMK gerenciada pelo cliente ou com um ARN de alias, especifique o prefixo alias/ antes
desse alias. Veja um exemplo de ARN a seguir.
arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/abcd1234-ab12-cd34-ef56-abcdeEXAMPLE

Veja a seguir um exemplo de nome de alias.
alias/MyAliasName

8.

Na caixa Value, digite um valor. Por exemplo, digite This is my first parameter ou
ami-0dbf5ea29aEXAMPLE.

Note
Os parâmetros não podem ser referenciados ou aninhados nos valores de outros parâmetros.
Não é possível incluir {{}} ou {{ssm:parameter-name}} em um valor de parâmetro.
Se você escolheuSecureString, o valor do parâmetro é mascarado por padrão (“******”)
quando você visualizá-lo posteriormente no parâmetroVisão geralGuia. Selecione Show
(Mostrar) para exibir o valor do parâmetro.

9.

(Opcional) Na área Tags, aplique um ou mais pares de chave-valor de tag ao parâmetro.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você pode
marcar um parâmetro do Systems Manager para identificar o tipo de recurso ao qual ele se aplica, o
ambiente ou o tipo de dados de configuração referenciado pelo parâmetro. Nesse caso, você pode
especificar os seguintes pares de chave-valor:
• Key=Resource,Value=S3bucket
• Key=OS,Value=Windows
• Key=ParameterType,Value=LicenseKey

10. Escolha Create parameter (Criar parâmetro).
11. Na lista de parâmetros, escolha o nome do parâmetro que você acabou de criar. Verifique os detalhes
na guia Overview. Se tiver criado um parâmetro SecureString, escolha Show para visualizar o valor
não criptografado.
297

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Parameter Store

Note
Não é possível transformar um parâmetro avançado em um parâmetro padrão. Se você não
precisar mais de um parâmetro avançado, ou se não quiser mais ser cobrado por um parâmetro
avançado, deverá excluí-lo e recriá-lo como um novo parâmetro padrão.

Crie um parâmetro do Systems Manager (AWS CLI)
Você pode usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar tipos de parâmetro String,
StringList e SecureString. Depois de excluir um parâmetro, aguarde pelo menos 30 segundos para
criar um parâmetro com o mesmo nome.
Os parâmetros não podem ser referenciados ou aninhados nos valores de outros parâmetros. Não é
possível incluir {{}} ou {{ssm:parameter-name}} em um valor de parâmetro.

Note
Parâmetros só estão disponíveis na região da Região da AWS em que foram criados.
Tópicos
• Criar um parâmetro do String (AWS CLI) (p. 298)
• Criar um parâmetro do StringList (AWS CLI) (p. 301)
• Criar um parâmetro SecureString (AWS CLI) (p. 303)
• Crie um parâmetro de várias linhas (AWS CLI) (p. 307)

Criar um parâmetro do String (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para criar um parâmetro do tipo String. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "parameter-name" \
--value "parameter-value" \
--type String \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "parameter-name" ^
--value "parameter-value" ^
--type String ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

- ou Execute o comando a seguir para criar um parâmetro que contenha um ID da Amazon Machine Image
(AMI) como o valor do parâmetro.
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Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "parameter-name" \
--value "an-AMI-id" \
--type String \
--data-type "aws:ec2:image" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "parameter-name" ^
--value "an-AMI-id" ^
--type String ^
--data-type "aws:ec2:image" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

A opção --name oferece suporte a hierarquias. Para obter informações sobre hierarquias, consulte
Trabalhar com hierarquias de parâmetros (p. 343).
A opção --data-type deverá ser especificada somente se você estiver criando um parâmetro que
contenha um ID de AMI. Ele valida se o valor do parâmetro inserido é um ID AMI Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) formatado corretamente. Para todos os outros parâmetros, o tipo de
dados padrão é text e é opcional especificar um valor. Para mais informações, consulte Suporte a
parâmetros nativos para IDs de imagem de máquina da Amazon (p. 358).

Important
Se for bem-sucedido, o comando retornará o número da versão do parâmetro. Exceção:
se você tiver especificado aws:ec2:image como o tipo de dados, um novo número de
versão na resposta não significa que o valor do parâmetro já tenha sido validado. Para mais
informações, consulte Suporte a parâmetros nativos para IDs de imagem de máquina da
Amazon (p. 358).
O exemplo a seguir adiciona duas tags de par de chave-valor a um parâmetro.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name parameter-name \
--value "parameter-value" \
--type "String" \
--tags '[{"Key":"Region","Value":"East"},{"Key":"Environment",
"Value":"Production"}]'

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name parameter-name ^
--value "parameter-value" ^
--type "String" ^
--tags [{\"Key\":\"Region1\",\"Value\":\"East1\"},{\"Key\":\"Environment1\",
\"Value\":\"Production1\"}]
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O exemplo a seguir usa uma hierarquia de parâmetros no nome para criar um texto sem
formataçãoStringparâmetro . O comando retornará o número da versão do parâmetro. Para
obter mais informações sobre hierarquias de parâmetros, consulte Trabalhar com hierarquias de
parâmetros (p. 343).
Linux & macOS
Parâmetro não em uma hierarquia
aws ssm put-parameter \
--name "golden-ami" \
--type "String" \
--value "ami-12345abcdeEXAMPLE"

Parâmetro em uma hierarquia
aws ssm put-parameter \
--name "/amis/linux/golden-ami" \
--type "String" \
--value "ami-12345abcdeEXAMPLE"

Windows
Parâmetro não em uma hierarquia
aws ssm put-parameter ^
--name "golden-ami" ^
--type "String" ^
--value "ami-12345abcdeEXAMPLE"

Parâmetro em uma hierarquia
aws ssm put-parameter ^
--name "/amis/windows/golden-ami" ^
--type "String" ^
--value "ami-12345abcdeEXAMPLE"

3.

Execute o comando a seguir para visualizar o valor do parâmetro mais recente e verificar os detalhes
do novo parâmetro.
aws ssm get-parameters --names "/Test/IAD/helloWorld"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"InvalidParameters": [],
"Parameters": [
{
"Name": "/Test/IAD/helloWorld",
"Type": "String",
"Value": "My updated parameter value",
"Version": 2,
"LastModifiedDate": "2020-02-25T15:55:33.677000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/Test/IAD/helloWorld"
}
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}

]

Execute o seguinte comando para alterar o valor do parâmetro. O comando retornará o número da versão
do parâmetro.
aws ssm put-parameter --name "/Test/IAD/helloWorld" --value "My updated 1st parameter" -type String --overwrite

Execute o seguinte comando para visualizar o histórico de valores de parâmetros.
aws ssm get-parameter-history --name "/Test/IAD/helloWorld"

Execute o seguinte comando para usar esse parâmetro em um comando do
aws ssm send-command --document-name "AWS-RunShellScript" --parameters '{"commands":["echo
{{ssm:/Test/IAD/helloWorld}}"]}' --targets "Key=instanceids,Values=instance-ids"

Execute o seguinte comando se você quiser recuperar apenas o parâmetro Value.
aws ssm get-parameter --name testDataTypeParameter --query "Parameter.Value"

Execute o seguinte comando se você quiser somente recuperar o parâmetro Value usandogetparameters.
aws ssm get-parameters --names "testDataTypeParameter" --query "Parameters[*].Value"

Execute o seguinte comando para visualizar os metadados de parâmetros.
aws ssm describe-parameters --filters "Key=Name,Values=/Test/IAD/helloWorld"

Note
Name deve estar em maiúscula.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"Parameters": [
{
"Name": "helloworld",
"Type": "String",
"LastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe",
"LastModifiedDate": 1494529763.156,
"Version": 1,
"Tier": "Standard",
"Policies": []
}
]

Criar um parâmetro do StringList (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
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Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
2.

Execute o seguinte comando para criar um parâmetro. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "parameter-name" \
--value "a-comma-separated-list-of-values" \
--type StringList \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "parameter-name" ^
--value "a-comma-separated-list-of-values" ^
--type StringList ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Note
Se for bem-sucedido, o comando retornará o número da versão do parâmetro.
Este exemplo adiciona duas tags de par de chave-valor a um parâmetro. (Dependendo do tipo de
sistema operacional na sua máquina local, execute um dos comandos a seguir. A versão a ser
executada em uma máquina local do Windows inclui os caracteres de escape ("\") dos quais o
comando deve serr executado na sua ferramenta da linha de comando).
Veja um StringList de exemplo que usa uma hierarquia de parâmetros.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name /IAD/ERP/Oracle/addUsers \
--value "Milana,Mariana,Mark,Miguel" \
--type StringList

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name /IAD/ERP/Oracle/addUsers ^
--value "Milana,Mariana,Mark,Miguel" ^
--type StringList

Note
Os itens em uma StringList devem ser separados por uma vírgula (,). Não é possível
usar outros sinais de pontuação ou caracteres especiais para inserir um caractere de escape
para os itens da lista. Se você tiver um valor de parâmetro que requer uma vírgula, use o tipo
String.
3.

Execute o comando get-parameters para verificar os detalhes do parâmetro. Por exemplo:
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aws ssm get-parameters --name "/IAD/ERP/Oracle/addUsers"

Criar um parâmetro SecureString (AWS CLI)
Use o procedimento a seguir para criar um parâmetro SecureString. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.

Important
Somente o valor de um parâmetro SecureString é criptografado. O nome do parâmetro, a
descrição e outras propriedades não são criptografados.

Important
O Parameter Store só oferece suporte a chaves de criptografia simétricas KMS. Não é possível
usar uma chave de criptografia KMS assimétrica para criptografar os parâmetros. Para obter
ajuda para determinar se uma KMS é simétrica ou assimétrica, consulte Identificar KMSs
simétricas e assimétricas no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service.
1.

2.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
Execute um dos seguintes comandos para criar um parâmetro que use o tipo de dados
SecureString.
Linux & macOS
Criar um parâmetro SecureString usando a Chave gerenciada pela AWS padrão
aws ssm put-parameter \
--name "parameter-name" \
--value "parameter-value" \
--type "SecureString"

Crie um parâmetro SecureString que use uma chave gerenciada personalizada
aws ssm put-parameter \
--name "parameter-name" \
--value "a-parameter-value, for example P@ssW%rd#1" \
--type "SecureString"
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Criar um parâmetro SecureString que usa uma chave personalizada do AWS KMS
aws ssm put-parameter \
--name "parameter-name" \
--value "a-parameter-value, for example P@ssW%rd#1" \
--type "SecureString" \
--key-id "your-account-ID/the-custom-AWS KMS-key" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
Criar um parâmetro SecureString usando a Chave gerenciada pela AWS padrão
aws ssm put-parameter ^
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--name "parameter-name" ^
--value "parameter-value" ^
--type "SecureString"

Crie um parâmetro SecureString que use uma chave gerenciada personalizada
aws ssm put-parameter ^
--name "parameter-name" ^
--value "a-parameter-value, for example P@ssW%rd#1" ^
--type "SecureString" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Criar um parâmetro SecureString que usa uma chave personalizada do AWS KMS
aws ssm put-parameter ^
--name "parameter-name" ^
--value "a-parameter-value, for example P@ssW%rd#1" ^
--type "SecureString" ^
--key-id " ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"account-ID/the-custom-AWS KMS-key"

Se você criar um parâmetro SecureString usando a chave do Chave gerenciada pela AWS na sua
conta e região, não será necessário fornecer um valor para o parâmetro --key-id.

Note
Para usar a AWS KMS key atribuída à sua Conta da AWS e Região da AWS, remova o
parâmetro key-id do comando. Para obter mais informações sobre AWS KMS keys,
consulte Conceitos do AWS Key Management Service no Guia do desenvolvedor do AWS
Key Management Service.
Para usar uma CMK gerenciada pelo cliente, em vez da CMK gerenciada pela Chave gerenciada
pela AWS atribuída à sua conta, você deve especificar a chave usando o parâmetro --key-id. O
parâmetro oferece suporte aos seguintes formatos de parâmetros do KMS.
• Exemplo de nome do recurso da Amazon (ARN):
arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/key-id
• Exemplo de ARN alias:
arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/alias-name
• Exemplo de ID de chave:
12345678-1234-1234-1234-123456789012
• Exemplo de nome de alias:
alias/MyAliasName
Você pode criar uma chave gerenciada pelo cliente usando o AWS Management Console ou a API do
AWS KMS. Os seguintes comandos da AWS CLI criam uma chave gerenciada pelo cliente na Região
da AWS atual da sua Conta da AWS.
aws kms create-key
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Use um comando no seguinte formato para criar um parâmetro SecureString usando a chave que
você acabou de criar.
O exemplo a seguir usa um nome ofuscado (3l3vat3131) para um parâmetro de senha e uma AWS
KMS key.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name /Finance/Payroll/3l3vat3131 \
--value "P@sSwW)rd" \
--type SecureString \
--key-id arn:aws:kms:useast-2:123456789012:key/1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d5e

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name /Finance/Payroll/3l3vat3131 ^
--value "P@sSwW)rd" ^
--type SecureString ^
--key-id arn:aws:kms:useast-2:123456789012:key/1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d5e

3.

Execute o seguinte comando para verificar os detalhes do parâmetro.
Se você não especificar o parâmetro with-decryption ou se especificar o parâmetro no-withdecryption, o comando retornará um GUID criptografado.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--name "the-parameter-name-you-specified" \
--with-decryption

Windows
aws ssm get-parameters ^
--name "the-parameter-name-you-specified" ^
--with-decryption

4.

Execute o seguinte comando para visualizar os metadados de parâmetros.
Linux & macOS
aws ssm describe-parameters \
--filters "Key=Name,Values=the-name-that-you-specified"

Windows
aws ssm describe-parameters ^
--filters "Key=Name,Values=the-name-that-you-specified"

5.

Execute o comando a seguir para alterar o valor do parâmetro se você não estiver usando uma AWS
KMS key gerenciada pelo cliente.
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Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "the-name-that-you-specified" \
--value "a-new-parameter-value" \
--type "SecureString" \
--overwrite

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "the-name-that-you-specified" ^
--value "a-new-parameter-value" ^
--type "SecureString" ^
--overwrite

- ou Execute um dos comandos a seguir para alterar o valor do parâmetro se você estiver usando uma
AWS KMS key gerenciada pelo cliente.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "the-name-that-you-specified" \
--value "a-new-parameter-value" \
--type "SecureString" \
--key-id "the-KMSkey-ID" \
--overwrite

aws ssm put-parameter \
--name "the-name-that-you-specified" \
--value "a-new-parameter-value" \
--type "SecureString" \
--key-id "account-alias/the-KMSkey-ID" \
--overwrite

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "the-name-that-you-specified" ^
--value "a-new-parameter-value" ^
--type "SecureString" ^
--key-id "the-KMSkey-ID" ^
--overwrite

aws ssm put-parameter ^
--name "the-name-that-you-specified" ^
--value "a-new-parameter-value" ^
--type "SecureString" ^
--key-id "account-alias/the-KMSkey-ID" ^
--overwrite

6.

Execute o seguinte comando para visualizar o valor do parâmetro mais recente.
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Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--name "the-name-that-you-specified" \
--with-decryption

Windows
aws ssm get-parameters ^
--name "the-name-that-you-specified" ^
--with-decryption

7.

Execute o seguinte comando para visualizar o histórico de valores de parâmetros.
Linux & macOS
aws ssm get-parameter-history \
--name "the-name-that-you-specified"

Windows
aws ssm get-parameter-history ^
--name "the-name-that-you-specified"

Note
Você pode criar manualmente um parâmetro com um valor criptografado. Nesse caso, como o
valor já está criptografado, não é necessário escolher o tipo de parâmetro SecureString. Se
você escolher SecureString, seu parâmetro será duplamente criptografado.
Por padrão, todos os valores de SecureString são exibidos como texto cifrado. Para descriptografar
um valor de SecureString, um usuário deve ter permissão para chamar a operação da API Decrypt
do AWS KMS. Para obter informações sobre como configurar o controle de acesso do AWS KMS,
consulte Autenticação e controle de acesso para o AWS KMS no Manual de desenvolvedor do AWS Key
Management Service.

Important
Se você alterar o alias da chave KMS para a chave KMS usada para criptografar um parâmetro,
também será necessário atualizar o alias de chave que o parâmetro usa para referenciar a
AWS KMS. Isso se aplica somente ao alias da chave KMS; o ID da chave que um alias anexa
permanece o mesmo, a menos que você exclua a chave inteira.

Crie um parâmetro de várias linhas (AWS CLI)
Você pode usar a AWS CLI para criar um parâmetro com quebras de linha. Use quebras de linha para
dividir o texto em valores de parâmetro mais longos para melhor legibilidade ou, por exemplo, atualizar o
conteúdo de parâmetro de vários parágrafos para uma página da Web. Você pode incluir o conteúdo em
um arquivo JSON e usar o--cli-input-json, usando caracteres de quebra de linha como\n, conforme
mostrado no exemplo a seguir.
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para criar um parâmetro do tipo String.
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Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "MultiLineParameter" \
--type String \
--cli-input-json file://MultiLineParameter.json

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "MultiLineParameter" ^
--type String ^
--cli-input-json file://MultiLineParameter.json

O exemplo a seguir mostra o conteúdo de um arquivo MultiLineParameter.json.
{

"Value": "<para>Paragraph One</para>\n<para>Paragraph Two</para>\n<para>Paragraph
Three</para>"

}

O valor do parâmetro salvo é armazenado da seguinte forma.
<para>Paragraph One</para>
<para>Paragraph Two</para>
<para>Paragraph Three</para>

Crie um parâmetro do Systems Manager (Tools for Windows PowerShell)
Você pode usar AWS Tools for Windows PowerShell para criar os tipos de parâmetro String,
StringList e SecureString. Depois de excluir um parâmetro, aguarde pelo menos 30 segundos para
criar um parâmetro com o mesmo nome.
Os parâmetros não podem ser referenciados ou aninhados nos valores de outros parâmetros. Não é
possível incluir {{}} ou {{ssm:parameter-name}} em um valor de parâmetro.

Note
Parâmetros só estão disponíveis na região da Região da AWS em que foram criados.
Tópicos
• Crie um parâmetro String (Tools for Windows PowerShell) (p. 308)
• Crie um parâmetro StringList (Tools for Windows PowerShell) (p. 309)
• Crie um parâmetro SecureString (Tools for Windows PowerShell) (p. 310)

Crie um parâmetro String (Tools for Windows PowerShell)
1.

Instale e configure o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.

2.

Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
Execute o seguinte comando para criar um parâmetro que contenha um valor de texto sem
formatação. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
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Write-SSMParameter `
-Name "parameter-name" `
-Value "parameter-value" `
-Type "String"

- ou Execute o comando a seguir para criar um parâmetro que contenha um ID da Amazon Machine Image
(AMI) como o valor do parâmetro.

Note
Para criar um parâmetro com uma tag, crie o service.model.tag antes da mão como uma
variável. Aqui está um exemplo.
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$tag.Key = "tag-key"
$tag.Value = "tag-value"

Write-SSMParameter `
-Name "parameter-name" `
-Value "an-AMI-id" `
-Type "String" `
-DataType "aws:ec2:image" `
-Tags $tag

A opção -DataType deverá ser especificada somente se você estiver criando um parâmetro que
contenha um ID de AMI. Para todos os outros parâmetros, o tipo de dados padrão é text. Para
mais informações, consulte Suporte a parâmetros nativos para IDs de imagem de máquina da
Amazon (p. 358).
Veja um de exemplo que usa uma hierarquia de parâmetros.
Write-SSMParameter `
-Name "/IAD/Web/SQL/IPaddress" `
-Value "99.99.99.999" `
-Type "String" `
-Tags $tag

3.

Execute o seguinte comando para verificar os detalhes do parâmetro.
(Get-SSMParameterValue -Name "the-parameter-name-you-specified").Parameters

Crie um parâmetro StringList (Tools for Windows PowerShell)
1.

Instale e configure o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para criar um parâmetro StringList. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.

Note
Para criar um parâmetro com uma tag, crie o service.model.tag antes da mão como uma
variável. Aqui está um exemplo.
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$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$tag.Key = "tag-key"
$tag.Value = "tag-value"

Write-SSMParameter `
-Name "parameter-name" `
-Value "a-comma-separated-list-of-values" `
-Type "StringList" `
-Tags $tag

Se for bem-sucedido, o comando retornará o número da versão do parâmetro.
Aqui está um exemplo.
Write-SSMParameter `
-Name "stringlist-parameter" `
-Value "Milana,Mariana,Mark,Miguel" `
-Type "StringList" `
-Tags $tag

Note
Os itens em uma StringList devem ser separados por uma vírgula (,). Não é possível
usar outros sinais de pontuação ou caracteres especiais para inserir um caractere de escape
para os itens da lista. Se você tiver um valor de parâmetro que requer uma vírgula, use o tipo
String.
3.

Execute o seguinte comando para verificar os detalhes do parâmetro.
(Get-SSMParameterValue -Name "the-parameter-name-you-specified").Parameters

Crie um parâmetro SecureString (Tools for Windows PowerShell)
Para criar um parâmetro SecureString, primeiro leia a respeito dos requisitos para esse tipo de
parâmetro. Para mais informações, consulte Criar um parâmetro SecureString (AWS CLI) (p. 303).

Important
Somente o valor de um parâmetro SecureString é criptografado. O nome do parâmetro, a
descrição e outras propriedades não são criptografados.

Important
O Parameter Store só oferece suporte a chaves de criptografia simétricas KMS. Não é possível
usar uma chave de criptografia KMS assimétrica para criptografar os parâmetros. Para obter
ajuda para determinar se uma KMS é simétrica ou assimétrica, consulte Identificar KMSs
simétricas e assimétricas no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service.
1.

Instale e configure o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para criar um parâmetro. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
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Note
Para criar um parâmetro com uma tag, primeiro crie o service.model.tag como uma variável.
Aqui está um exemplo.
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$tag.Key = "tag-key"
$tag.Value = "tag-value"
Write-SSMParameter `
-Name "parameter-name" `
-Value "parameter-value" `
-Type "SecureString" `
-KeyId "an AWS KMS key ID, an AWS KMS key ARN, an alias name, or an alias ARN" `
-Tags $tag

Se for bem-sucedido, o comando retornará o número da versão do parâmetro.

Note
Para usar a Chave gerenciada pela AWS atribuída à sua conta, remova o parâmetro -KeyId
do comando.
Veja a seguir um exemplo que usa um nome ofuscado (3l3vat3131) para um parâmetro de senha e
uma Chave gerenciada pela AWS.
Write-SSMParameter `
-Name "/Finance/Payroll/3l3vat3131" `
-Value "P@sSwW)rd" `
-Type "SecureString"`
-Tags $tag

3.

Execute o seguinte comando para verificar os detalhes do parâmetro.
(Get-SSMParameterValue -Name "the-parameter-name-you-specified" –WithDecryption
$true).Parameters

Por padrão, todos os valores de SecureString são exibidos como texto cifrado. Para descriptografar
um valor de SecureString, um usuário deve ter permissão para chamar a operação da API Decrypt
do AWS KMS. Para obter informações sobre como configurar o controle de acesso do AWS KMS,
consulte Autenticação e controle de acesso para o AWS KMS no Manual de desenvolvedor do AWS Key
Management Service.

Important
Se você alterar o alias da chave KMS para a chave KMS usada para criptografar um parâmetro,
também será necessário atualizar o alias de chave que o parâmetro usa para referenciar a
AWS KMS. Isso se aplica somente ao alias da chave KMS; o ID da chave que um alias anexa
permanece o mesmo, a menos que você exclua a chave inteira.

Excluir parâmetros do Systems Manager
Este tópico descreve como excluir parâmetros que você criou no Parameter Store, um recurso do AWS
Systems Manager.
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Parameter Store.
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-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.
3.

Na guiaMy parameters (Meus parâmetros), marque a caixa de seleção ao lado de cada parâmetro a
ser excluído.

4.

Escolha Delete (Excluir).

5.

Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Delete parameters (Excluir parâmetros).

Trabalhar com parâmetros públicos
Alguns Serviços da AWS publicam informações sobre artefatos comuns como parâmetros do AWS
Systems Manager públicos. Por exemplo, o serviço Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) publica
informações sobre o Amazon Machine Images (AMIs) como parâmetros públicos.
Você pode chamar essas informações dos scripts e código usando as operações de API
DescribeParameters, GetParametersByPath, GetParameter e GetParameters.
Mais informações
• Consulta por regiões da Regiões da AWS, endpoints e muito mais usando o AWS Systems
ManagerParameter Store
• Consulta pelos IDs de AMI do AMI mais recentes usando o AWS Systems ManagerParameter Store
• Consulta pela AMI do Windows mais recente usando o AWS Systems ManagerParameter Store
Tópicos
• Localizar parâmetros públicos (p. 312)
• Chamar parâmetros públicos da AMI (p. 315)
• Chamar o parâmetro público da AMI otimizada para ECS (p. 320)
• Chamar o parâmetro público da AMI otimizada para EKS (p. 321)
• Chamar parâmetros públicos para regiões, endpoints, zonas de disponibilidade, zonas locais, zonas do
Wavelength e Serviços da AWS (p. 322)

Localizar parâmetros públicos
É possível pesquisar parâmetros públicos usando o console do Parameter Store ou a AWS Command Line
Interface. Um nome de parâmetro público começa com aws/service/list. A próxima parte do nome
corresponde ao serviço que possui esse parâmetro.
Segue-se uma lista de alguns serviços que fornecem parâmetros públicos:
• ami-amazon-linux-latest
• ami-windows-latest
• ami-macos-latest
• appmesh
• aws-for-fluent-bit
• bottlerocket
• canonical
• cloud9
• datasync
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• debian
• ecs
• eks
• freebsd
• global-infrastructure
• marketplace
• storagegateway
Nem todos os parâmetros públicos não são publicados em todas as Regiões da AWS.

Localizar parâmetros públicos usando a AWS CLI
Use o describe-parameters para a descoberta de parâmetros públicos. Usar oget-parametersby-pathpara obter o caminho real para um serviço listado em/aws/service/list. Para obter o
caminho do serviço, remova/listdo caminho. Por exemplo, /aws/service/list/ecs torna-se /aws/
service/ecs.
Para recuperar uma lista de parâmetros públicos de propriedade de diferentes serviços noParameter Store,
execute o comando a seguir.
aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/list

Esse exemplo de saída foi truncado por questões de espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/list/ami-al-latest",
"Type": "String",
"Value": "/aws/service/ami-al-latest/",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-01-29T10:25:10.902000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/list/ami-al-latest",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/list/ami-windows-latest",
"Type": "String",
"Value": "/aws/service/ami-windows-latest/",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-01-29T10:25:12.567000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/list/ami-windows-latest",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/list/aws-storage-gateway-latest",
"Type": "String",
"Value": "/aws/service/aws-storage-gateway-latest/",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-01-29T10:25:09.903000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/list/aws-storage-gatewaylatest",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/list/global-infrastructure",
"Type": "String",
"Value": "/aws/service/global-infrastructure/",
"Version": 1,
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"LastModifiedDate": "2021-01-29T10:25:11.901000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/list/globalinfrastructure",
"DataType": "text"
}
]
}

Se você quiser exibir parâmetros de propriedade de um serviço específico, escolha o serviço na
lista que foi produzido após a execução do comando anterior. Depois, crie uma chamada de getparameters-by-path usando o nome do serviço desejado. Por exemplo, /aws/service/globalinfrastructure. O caminho pode ser de um nível (chama apenas parâmetros que correspondem aos
valores exatos fornecidos) ou recursivo (contém elementos no caminho além do que você forneceu). Se
nenhum resultado for retornado para o serviço especificado, adicione um sinalizador --recursive e
execute o comando novamente.
aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/global-infrastructure

Isso retorna todos os parâmetros de propriedade deglobal-infrastructure.
{

}

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/current-region",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": "2019-06-21T05:15:34.252000-07:00",
"Version": 1,
"Tier": "Standard",
"Policies": [],
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/version",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": "2019-02-04T06:59:32.875000-08:00",
"Version": 1,
"Tier": "Standard",
"Policies": [],
"DataType": "text"
}
]

Você também pode exibir parâmetros de propriedade de um serviço específico usando
oOption:BeginsWithFilter.
aws ssm describe-parameters --parameter-filters "Key=Name, Option=BeginsWith, Values=/aws/
service/ami-amazon-linux-latest"

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo de saída foi truncado por questões de
espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-ebs",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": "2021-01-26T13:39:40.686000-08:00",
"Version": 25,
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},
{

},
{

}

]

}

"Tier": "Standard",
"Policies": [],
"DataType": "text"
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": "2021-01-26T13:39:40.807000-08:00",
"Version": 25,
"Tier": "Standard",
"Policies": [],
"DataType": "text"
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-s3",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": "2021-01-26T13:39:40.920000-08:00",
"Version": 25,
"Tier": "Standard",
"Policies": [],
"DataType": "text"

Note
Os parâmetros retornados podem ser diferentes quando você usaOption=BeginsWithporque
ele usa um padrão de pesquisa diferente.

Localizar parâmetros públicos usando ao console do Parameter Store
Você deve ter pelo menos um parâmetro no Conta da AWS e Região da AWS antes que possa pesquisar
parâmetros públicos usando o console.

Como localizar parâmetros públicos usando o console
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Selecione a guia Public parameters (Parâmetros públicos).

4.

Selecione a lista suspensa Select a service (Selecionar um serviço). Escolha o serviço cujos
parâmetros você deseja usar.

5.

Filtre os parâmetros de propriedade do serviço selecionado inserindo mais informações na barra de
pesquisa.

6.

Escolha o parâmetro público que você quiser usar.

Chamar parâmetros públicos da AMI
Os parâmetros públicos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Machine Image (AMI)
estão disponíveis para o Amazon Linux, Amazon Linux 2 e o Windows Server nos seguintes caminhos:
• Amazon Linux e Amazon Linux 2: /aws/service/ami-amazon-linux-latest
• Windows Server: /aws/service/ami-windows-latest
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Chamar parâmetros públicos da AMI para o Amazon Linux e Amazon Linux 2
Você pode visualizar uma lista de todas as AMIs do Amazon Linux e Amazon Linux 2 na Região da AWS
atual usando o comando a seguir na AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/ami-amazon-linux-latest \
--query 'Parameters[].Name'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/ami-amazon-linux-latest ^
--query Parameters[].Name

O comando retorna informações como as seguintes.
[

]

"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-ebs",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-s3",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-minimal-hvm-x86_64-s3",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-minimal-pv-x86_64-s3",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-pv-x86_64-s3",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-arm64-gp2",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-ebs",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-minimal-hvm-arm64-ebs",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-minimal-hvm-x86_64-ebs",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-minimal-pv-x86_64-ebs",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-pv-x86_64-ebs",
"/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-minimal-hvm-x86_64-ebs"

Você pode visualizar detalhes sobre essas AMIs, incluindo os IDs da AMI e ARNs (nomes de recursos da
Amazon), usando o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path "/aws/service/ami-amazon-linux-latest" \
--region region

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path "/aws/service/ami-amazon-linux-latest" ^
--region region

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com o AWS
Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
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O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo de saída foi truncado por questões de
espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-ebs",
"Type": "String",
"Value": "ami-02f31e7644d23a001",
"Version": 32,
"LastModifiedDate": "2021-10-04T14:51:40.313000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest/
amzn-ami-hvm-x86_64-ebs",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2",
"Type": "String",
"Value": "ami-0a787ac2e0c399e8b",
"Version": 32,
"LastModifiedDate": "2021-10-04T14:51:40.424000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest/
amzn-ami-hvm-x86_64-gp2",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-s3",
"Type": "String",
"Value": "ami-0437136c909273ff3",
"Version": 32,
"LastModifiedDate": "2021-10-04T14:51:40.533000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest/
amzn-ami-hvm-x86_64-s3",
"DataType": "text"
}
]
}

Você pode visualizar detalhes de uma AMI específica usando a ação da API GetParameters com o nome
completo da AMI, incluindo o caminho. Veja a seguir um exemplo de comando.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 \
--region us-east-2

Windows
aws ssm get-parameters ^
--names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 ^
--region us-east-2

O comando retorna as seguintes informações.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
"Type": "String",
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"Value": "ami-074cce78125f09d61",
"Version": 51,
"LastModifiedDate": "2021-10-06T16:50:43.294000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest/
amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
"DataType": "text"
}
],
"InvalidParameters": []
}

Chamar parâmetros públicos da AMI para Windows Server
Você pode visualizar uma lista de todas as Windows Server da AMIs na Região da AWS atual,usando o
seguinte comando na AWS CLI.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/ami-windows-latest \
--query 'Parameters[].Name'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/ami-windows-latest ^
--query Parameters[].Name

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo de saída foi truncado por questões de
espaço.
[

"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Simplified-64BitBase",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Traditional-64BitBase",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-Dutch-64Bit-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-Hungarian-64Bit-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64Bit-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Core-Containers",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-German-Full-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2017_Web",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Core-EKS_Optimized-1.17",
"/aws/service/ami-windows-latest/amzn2-ami-hvm-2.0.20191217.0-x86_64-gp2-mono",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2016_SP2_Standard",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-RTM-Italian-64Bit-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Deep-Learning",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-FullSQL_2014_SP3_Enterprise",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Core-EKS_Optimized-1.21",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-Italian-Full-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-Japanese-FullSQL_2017_Enterprise",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-Italian-Full-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-Portuguese_Brazil-Full-Base",
"/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-20H2-English-Core-ContainersLatest",
"/aws/service/ami-windows-latest/EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2019-English-CoreBase",
]
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Você pode visualizar detalhes sobre essas AMIs, incluindo os IDs da AMI e ARNs (nomes de recursos da
Amazon), usando o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path "/aws/service/ami-windows-latest" \
--region region

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path "/aws/service/ami-windows-latest" ^
--region region

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com o AWS
Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo de saída foi truncado por questões de
espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTMChinese_Simplified-64Bit-Base",
"Type": "String",
"Value": "ami-085a8792434781696",
"Version": 72,
"LastModifiedDate": "2021-11-11T16:29:44.401000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-windows-latest/
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Simplified-64Bit-Base",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTMChinese_Traditional-64Bit-Base",
"Type": "String",
"Value": "ami-01d65ee0d6d795b37",
"Version": 72,
"LastModifiedDate": "2021-11-11T16:30:04.345000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-windows-latest/
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Traditional-64Bit-Base",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTMDutch-64Bit-Base",
"Type": "String",
"Value": "ami-0ddf2b503c5585e35",
"Version": 72,
"LastModifiedDate": "2021-11-11T16:30:16.207000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-windows-latest/
Windows_Server-2012-R2_RTM-Dutch-64Bit-Base",
"DataType": "text"
}
]
}
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Você pode visualizar detalhes de uma AMI específica usando a ação da API GetParameters com o nome
completo da AMI, incluindo o caminho. Veja a seguir um exemplo de comando.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Core-Containers
\
--region us-east-2

Windows
aws ssm get-parameters ^
--names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Core-Containers
^
--region us-east-2

O comando retorna as seguintes informações.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-CoreContainers",
"Type": "String",
"Value": "ami-0581eb234ac9bf3ec",
"Version": 68,
"LastModifiedDate": "2021-11-11T16:40:51.934000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ami-windows-latest/
Windows_Server-2016-English-Core-Containers",
"DataType": "text"
}
],
"InvalidParameters": []
}

Chamar o parâmetro público da AMI otimizada para ECS
O serviço Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) publica o nome da versão mais recente da
Amazon Machine Images (AMIs) otimizada para Amazon ECS, como parâmetros públicos. Os usuários
são encorajados a usar esta AMI ao criar um novo cluster do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) para o Amazon ECS porque a AMIs otimizada inclui correções de bugs e atualizações de recursos.
Use o comando a seguir para visualizar o nome da AMI otimizada para Amazon ECS mais recente do
Amazon Linux 2. Para ver comandos de outros sistemas operacionais, consulte Recuperar metadados de
AMIs otimizadas para o Amazon ECS no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended

Windows
aws ssm get-parameters ^
--names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended
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O comando retorna informações como as seguintes.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended",
"Type": "String",
"Value": "{\"schema_version\":1,\"image_name\":\"amzn2-ami-ecshvm-2.0.20210929-x86_64-ebs\",\"image_id\":\"ami-0c38a2329ed4dae9a\",\"os\":\"Amazon Linux
2\",\"ecs_runtime_version\":\"Docker version 20.10.7\",\"ecs_agent_version\":\"1.55.4\"}",
"Version": 73,
"LastModifiedDate": "2021-10-06T16:35:10.004000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/amazonlinux-2/recommended",
"DataType": "text"
}
],
"InvalidParameters": []
}

Chamar o parâmetro público da AMI otimizada para EKS
O serviço Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) publica o nome da nova Amazon Machine
Image (AMI) otimizada para Amazon EKS como um parâmetro público. Recomendamos o uso dessa AMI
ao adicionar nós a um cluster do Amazon EKS, já que as novas versões incluem patches do Kubernetes
e atualizações de segurança. Antes, para garantir o uso da AMI mais recente, era necessário verificar a
documentação do Amazon EKS e atualizar manualmente os modelos ou recursos de implantação com o
novo ID da AMI.
Use o comando a seguir para visualizar o nome da AMI otimizada para Amazon EKS mais recente do
Amazon Linux 2.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--names /aws/service/eks/optimized-ami/1.14/amazon-linux-2/recommended

Windows
aws ssm get-parameters ^
--names /aws/service/eks/optimized-ami/1.14/amazon-linux-2/recommended

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/eks/optimized-ami/1.14/amazon-linux-2/recommended",
"Type": "String",
"Value": "{\"schema_version\":\"2\",\"image_id\":\"ami-08984d8491de17ca0\",
\"image_name\":\"amazon-eks-node-1.14-v20201007\",\"release_version\":
\"1.14.9-20201007\"}",
"Version": 24,
"LastModifiedDate": "2020-11-17T10:16:09.971000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/eks/optimized-ami/1.14/
amazon-linux-2/recommended",
"DataType": "text"
}
],
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}

"InvalidParameters": []

Chamar parâmetros públicos para regiões, endpoints, zonas de disponibilidade,
zonas locais, zonas do Wavelength e Serviços da AWS
Você pode chamar a Região da AWS, o serviço, o endpoint, a disponibilidade e as zonas do Wavelength
de parâmetros públicos usando o caminho a seguir.
/aws/service/global-infrastructure
Visualizar as Regiões da AWS ativas
É possível visualizar uma lista de todas as Regiões da AWS ativas usando o seguinte comando na AWS
Command Line Interface (AWS CLI).
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/regions \
--query 'Parameters[].Name'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/regions ^
--query Parameters[].Name

O comando retorna informações como as seguintes.
[

]

"/aws/service/global-infrastructure/regions/af-south-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-east-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-northeast-3",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-southeast-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ca-central-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/cn-north-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/eu-west-2",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/eu-west-3",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-gov-west-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-northeast-2",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-south-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-southeast-2",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/cn-northwest-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/eu-south-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/me-south-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/sa-east-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-2",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-gov-east-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-west-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/ap-northeast-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/eu-central-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/eu-north-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/eu-west-1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-west-2"

Visualizar Serviços da AWS disponíveis
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É possível visualizar uma lista completa de todos os Serviços da AWS disponíveis e classificá-los em
ordem alfabética usando o comando a seguir. Esse exemplo de saída foi truncado por questões de
espaço.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/services \
--query 'Parameters[].Name | sort(@)'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/services ^
--query "Parameters[].Name | sort(@)"

O comando retorna informações como as seguintes.
[

"/aws/service/global-infrastructure/services/accessanalyzer",
"/aws/service/global-infrastructure/services/account",
"/aws/service/global-infrastructure/services/acm",
"/aws/service/global-infrastructure/services/acm-pca",
"/aws/service/global-infrastructure/services/ahl",
"/aws/service/global-infrastructure/services/aiq",
"/aws/service/global-infrastructure/services/alexaforbusiness",
"/aws/service/global-infrastructure/services/amazonlocationservice",
"/aws/service/global-infrastructure/services/amp",
"/aws/service/global-infrastructure/services/amplify",
"/aws/service/global-infrastructure/services/amplifybackend",
"/aws/service/global-infrastructure/services/apigateway",
"/aws/service/global-infrastructure/services/apigatewaymanagementapi",
"/aws/service/global-infrastructure/services/apigatewayv2",
"/aws/service/global-infrastructure/services/appconfig",
"/aws/service/global-infrastructure/services/appconfigdata",
"/aws/service/global-infrastructure/services/appflow",
"/aws/service/global-infrastructure/services/appintegrations",
"/aws/service/global-infrastructure/services/application-autoscaling",
"/aws/service/global-infrastructure/services/application-insights",
"/aws/service/global-infrastructure/services/applicationcostprofiler",
"/aws/service/global-infrastructure/services/appmesh",
"/aws/service/global-infrastructure/services/apprunner",

Visualizar regiões compatíveis para um AWS service (Serviço da AWS)
É possível visualizar uma lista de Regiões da AWS em que um serviço está disponível. Este exemplo usa o
AWS Systems Manager (ssm).
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/services/ssm/regions \
--query 'Parameters[].Value'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/services/ssm/regions ^
--query Parameters[].Value
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O comando retorna informações como as seguintes.
[

]

"ap-northeast-3",
"ap-south-1",
"cn-north-1",
"eu-central-1",
"eu-west-1",
"eu-west-2",
"eu-west-3",
"me-south-1",
"us-east-2",
"us-gov-west-1",
"af-south-1",
"ap-east-1",
"ap-northeast-1",
"ap-southeast-1",
"ap-southeast-3",
"ca-central-1",
"eu-north-1",
"eu-south-1",
"us-gov-east-1",
"us-west-1",
"ap-northeast-2",
"ap-southeast-2",
"cn-northwest-1",
"sa-east-1",
"us-east-1",
"us-west-2"

Visualizar o endpoint regional de um serviço
É possível visualizar um endpoint regional para um serviço usando o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-parameter \
--name /aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-2/services/ssm/endpoint \
--query 'Parameter.Value'

Windows
aws ssm get-parameter ^
--name /aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-2/services/ssm/endpoint ^
--query Parameter.Value

O comando retorna informações como as seguintes.
"ssm.us-east-2.amazonaws.com"

Visualizar detalhes completos da zona de disponibilidade
Você pode visualizar zonas de disponibilidade usando o seguinte comando:
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
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--path /aws/service/global-infrastructure/availability-zones/

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/availability-zones/

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo foi truncado por questões de espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/afs1-az3",
"Type": "String",
"Value": "afs1-az3",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2020-04-21T09:05:35.375000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
availability-zones/afs1-az3",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/apne2-az3",
"Type": "String",
"Value": "apne2-az3",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2020-04-03T13:19:44.642000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
availability-zones/apne2-az3",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/aps1-az2",
"Type": "String",
"Value": "aps1-az2",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2020-04-03T13:13:57.351000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
availability-zones/aps1-az2",
"DataType": "text"
}
]
}

Visualizar somente nomes da zona de disponibilidade
Você só pode visualizar os nomes das zonas de disponibilidade usando o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/availability-zones \
--query 'Parameters[].Name | sort(@)'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/availability-zones ^
--query "Parameters[].Name | sort(@)"
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O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo foi truncado por questões de espaço.
[

"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/afs1-az1",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/afs1-az2",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/afs1-az3",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/ape1-az1",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/ape1-az2",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/ape1-az3",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/apne1-az1",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/apne1-az2",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/apne1-az3",
"/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/apne1-az4",

Visualizar nomes de zonas de disponibilidade em uma única região
Você pode visualizar os nomes das zonas de disponibilidade em uma região (us-east-2, neste exemplo)
usando o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones \
--query 'Parameters[].Name | sort(@)'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones ^
--query "Parameters[].Name | sort(@)"

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo foi truncado por questões de espaço.
[

"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones/use1-az1",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones/use1-az2",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones/use1-az3",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones/use1-az4",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones/use1-az5",
"/aws/service/global-infrastructure/regions/us-east-1/availability-zones/use1-az6"

Visualizar somente ARNs da zona de disponibilidade
Você só pode visualizar os nomes do recurso da Amazon (ARNs) das zonas de disponibilidade, usando o
comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/availability-zones \
--query 'Parameters[].ARN | sort(@)'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/availability-zones ^
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--query "Parameters[].ARN | sort(@)"

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo foi truncado por questões de espaço.
[

"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
afs1-az1",
"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
afs1-az2",
"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
afs1-az3",
"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
ape1-az1",
"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
ape1-az2",
"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
ape1-az3",
"arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/availability-zones/
apne1-az1",

Visualizar detalhes da zona local
Você pode visualizar zonas locais usando o seguinte comando.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/local-zones

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/local-zones

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo foi truncado por questões de espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1",
"Type": "String",
"Value": "use1-bos1-az1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:17.502000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-chi1-az1",
"Type": "String",
"Value": "use1-chi1-az1",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-09-08T10:05:38.634000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-chi1-az1",
"DataType": "text"
},
{
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"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-dfw1-az1",
"Type": "String",
"Value": "use1-dfw1-az1",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-07-07T05:28:16.412000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-dfw1-az1",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-mci1-az1",
"Type": "String",
"Value": "use1-mci1-az1",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-09-08T10:05:37.571000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-mci1-az1",
"DataType": "text"
}
]
}

Visualizar os detalhes da zona de Wavelength
Você pode visualizar zonas do Wavelength usando o seguinte comando:
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/wavelength-zones

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path /aws/service/global-infrastructure/wavelength-zones

O comando retorna informações como as seguintes. Esse exemplo foi truncado por questões de espaço.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/wavelength-zones/apne1-wl1-nrtwlz1",
"Type": "String",
"Value": "apne1-wl1-nrt-wlz1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:04.715000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
wavelength-zones/apne1-wl1-nrt-wlz1",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/wavelength-zones/use1-wl1-atlwlz1",
"Type": "String",
"Value": "use1-wl1-atl-wlz1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-09-22T13:10:11.783000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
wavelength-zones/use1-wl1-atl-wlz1",
"DataType": "text"
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},
{
wlz1",

"Name": "/aws/service/global-infrastructure/wavelength-zones/use1-wl1-bos-

"Type": "String",
"Value": "use1-wl1-bos-wlz1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-08-06T07:11:23.225000-07:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
wavelength-zones/use1-wl1-bos-wlz1",
"DataType": "text"
}
]
}

Visualizar todos os parâmetros e valores em uma região local
Você pode visualizar todos os dados de parâmetros de uma região local usando o seguinte comando.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/usw2-lax1-az1/"

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1"

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"Parameters": [
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/
geolocationCountry",
"Type": "String",
"Value": "US",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:17.641000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/geolocationCountry",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/
geolocationRegion",
"Type": "String",
"Value": "US-MA",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:17.794000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/geolocationRegion",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/
location",
"Type": "String",
"Value": "US East (Boston)",
"Version": 1,
"LastModifiedDate": "2021-01-11T10:53:24.634000-08:00",
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"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/location",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/networkborder-group",
"Type": "String",
"Value": "us-east-1-bos-1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:20.641000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/network-border-group",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/parentavailability-zone",
"Type": "String",
"Value": "use1-az4",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:20.834000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/parent-availability-zone",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/parentregion",
"Type": "String",
"Value": "us-east-1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:20.721000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/parent-region",
"DataType": "text"
},
{
"Name": "/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/zonegroup",
"Type": "String",
"Value": "us-east-1-bos-1",
"Version": 3,
"LastModifiedDate": "2020-12-15T14:16:17.983000-08:00",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/global-infrastructure/
local-zones/use1-bos1-az1/zone-group",
"DataType": "text"
}
]
}

Visualizar somente nomes de parâmetros de zona local
Você pode visualizar somente os nomes dos parâmetros de região local usando o seguinte comando.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path /aws/service/global-infrastructure/local-zones/usw2-lax1-az1 \
--query 'Parameters[].Name | sort(@)'

Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
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--path /aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1 ^
--query "Parameters[].Name | sort(@)"

O comando retorna informações como as seguintes.
[

"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/geolocationCountry",
"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/geolocationRegion",
"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/location",
"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/network-border-group",
"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/parent-availabilityzone",
"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/parent-region",
"/aws/service/global-infrastructure/local-zones/use1-bos1-az1/zone-group"
]

Atribuir políticas de parâmetros
Políticas de parâmetros ajudam a gerenciar um conjunto crescente de parâmetros, permitindo atribuir
critérios específicos a um parâmetro, como uma data de expiração ou tempo de vida. Elas são
especialmente úteis para forçar você a atualizar ou excluir senhas e dados de configuração armazenados
no Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager. O Parameter Store oferece os seguintes tipos
de políticas: Expiration, ExpirationNotification e NoChangeNotification.

Note
Para implementar ciclos de vida de rotação de senha, useAWS Secrets Manager. Você pode
alternar, gerenciar e recuperar credenciais de banco de dados, chaves de API e outros segredos
durante seu ciclo de vida, usando o Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte O
que é o AWS Secrets Manager? no Guia do usuário do AWS Secrets Manager.
O Parameter Store impõe políticas de parâmetros usando verificações periódicas assíncronas. Depois de
criar uma política, você não precisa realizar ações adicionais para impor essa política. O Parameter Store
realiza independentemente a ação definida pela política, de acordo com os critérios que você especificou.

Note
Políticas de parâmetros estão disponíveis apenas para parâmetros que usam o nível avançado de
parâmetros. Para mais informações, consulte Gerenciar camadas de parâmetros (p. 279).
Uma política de parâmetro é uma matriz JSON, como mostra a tabela a seguir. Você pode atribuir uma
política ao criar um novo parâmetro avançado ou pode aplicar uma política atualizando um parâmetro. O
Parameter Store é compatível com os seguintes tipos de políticas de parâmetros.
Política

Detalhes

Exemplos

Expiração

Essa política exclui o
parâmetro. Você pode
especificar uma data e hora
específicas usando o formato
ISO_INSTANT ou o formato
ISO_OFFSET_DATE_TIME.
Para alterar quando deseja
que o parâmetro seja excluído,
você deve atualizar a política.
Atualizar um parâmetro não afeta
a data ou hora de expiração da
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"Type": "Expiration",
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"Attributes": {
"Timestamp":
"2018-12-02T21:34:33.000Z"
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Política

Detalhes

Exemplos

política anexada a ele. Quando a
data e hora de expiração forem
atingidas, o Parameter Store
excluirá o parâmetro.

Note
Esse exemplo usa o
formato ISO_INSTANT.
Você também pode
especificar uma data e
hora usando o formato
ISO_OFFSET_DATE_TIME.
Aqui está um exemplo:
2019-11-01T22:13:48.87+10:30:00.
ExpirationNotification

NoChangeNotification

Essa política inicia um evento
no Amazon EventBridge
(EventBridge) que notifica você
sobre a expiração. Ao usar essa
política, você pode receber
notificações antes que o tempo
de expiração seja atingido, em
unidades de dias ou horas.
Essa política inicia um evento
no EventBridge quando um
parâmetro não foi modificado
por um período especificado.
Esse tipo de política é útil, por
exemplo, quando uma senha
precisa ser alterada em um
determinado período de tempo.

{

"Type":
"ExpirationNotification",
"Version": "1.0",
"Attributes": {
"Before": "15",
"Unit": "Days"
}

}

{

"Type":
"NoChangeNotification",
"Version": "1.0",
"Attributes": {
"After": "20",
"Unit": "Days"
}

}

Essa política determina quando
enviar uma notificação, lendo o
atributo LastModifiedTime
do parâmetro. Se você alterar
ou editar um parâmetro, o
sistema redefinirá o período de
notificação com base no novo
valor de LastModifiedTime.
É possível atribuir várias políticas a um parâmetro. Por exemplo, você pode atribuir as políticas
Expiration e ExpirationNotification para que o sistema acione um evento do EventBridge para
notificá-lo sobre a exclusão iminente de um parâmetro. É possível atribuir um máximo de dez (10) políticas
a um parâmetro.
O exemplo a seguir mostra a sintaxe da solicitação para uma solicitação da API PutParameter que atribui
quatro políticas a um novo parâmetro SecureString chamado ProdDB3.
{

"Name": "ProdDB3",
"Description": "Parameter with policies",
"Value": "P@ssW*rd21",
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"Type": "SecureString",
"Overwrite": "True",
"Policies": [
{
"Type": "Expiration",
"Version": "1.0",
"Attributes": {
"Timestamp": "2018-12-02T21:34:33.000Z"
}
},
{
"Type": "ExpirationNotification",
"Version": "1.0",
"Attributes": {
"Before": "30",
"Unit": "Days"
}
},
{
"Type": "ExpirationNotification",
"Version": "1.0",
"Attributes": {
"Before": "15",
"Unit": "Days"
}
},
{
"Type": "NoChangeNotification",
"Version": "1.0",
"Attributes": {
"After": "20",
"Unit": "Days"
}
}
]

}

Adicionar políticas a um parâmetro existente
Esta seção inclui informações sobre como adicionar políticas a um parâmetro usando o console do AWS
Systems Manager, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e o AWS Tools for Windows PowerShell.
Para obter informações sobre como criar um novo parâmetro que inclua políticas, consulte Crie um
parâmetro do Systems Manager (p. 294).
Tópicos
• Adicionar políticas a um parâmetro existente (console) (p. 333)
• Adicionar políticas a um parâmetro existente (AWS CLI) (p. 334)
• Adicione políticas a um parâmetro existente (Tools for Windows PowerShell) (p. 336)

Adicionar políticas a um parâmetro existente (console)
Use o procedimento a seguir para adicionar políticas a um parâmetro existente usando o console do
Systems Manager.

Para adicionar políticas a um parâmetro existente
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
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Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.
3.

Escolha a opção ao lado do parâmetro que você deseja atualizar para incluir políticas e depois
escolha Edit (Editar).

4.
5.

Escolha Advanced (Avançado).
(Opcional) Na seção Parameter policies (Políticas de parâmetro), escolha Enabled (Habilitado). Você
pode especificar uma data de expiração e uma ou mais políticas de notificação para esse parâmetro.
Selecione Save changes.

6.

Important
• O Parameter Store manterá as políticas em um parâmetro até que você queira removê-las ou
substituí-las por novas políticas.
• Para remover todas as políticas de um parâmetro existente, edite esse parâmetro e aplique
uma política vazia usando colchetes e chaves, da seguinte maneira: [{}]
• Se você adicionar uma nova política a um parâmetro que já tiver políticas, o Systems Manager
substituirá as políticas anexadas a esse parâmetro. As políticas existentes são excluídas. Se
quiser adicionar uma nova política a um parâmetro que já tenha uma ou mais políticas, copie e
cole as políticas originais, digite a nova política e depois salve as alterações.

Adicionar políticas a um parâmetro existente (AWS CLI)
Use o procedimento a seguir para adicionar políticas a um parâmetro usando a AWS CLI.

Para adicionar políticas a um parâmetro existente
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para adicionar políticas a um parâmetro existente. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter
--name "parameter name" \
--value 'parameter value' \
--type parameter type \
--overwrite \
--policies "[{policies-enclosed-in-brackets-and-curly-braces}]"

Windows
aws ssm put-parameter
--name "parameter name" ^
--value 'parameter value' ^
--type parameter type ^
--overwrite ^
--policies "[{policies-enclosed-in-brackets-and-curly-braces}]"

Veja a seguir um exemplo que inclui uma política de expiração que exclui o parâmetro após 15 dias.
O exemplo também inclui uma política de notificação que gera um evento do EventBridge 5 (cinco)
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dias antes de o parâmetro ser excluído. Por último, ele incluirá uma política NoChangeNotification
se não forem feitas alterações nesse parâmetro após 60 dias. O exemplo usa um nome ofuscado
(3l3vat3131) para uma senha e uma AWS KMS key do AWS Key Management Service. Para obter
mais informações sobre AWS KMS keys, consulte Conceitos do AWS Key Management Service no
Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "/Finance/Payroll/3l3vat3131" \
--value "P@sSwW)rd" \
--type "SecureString" \
--overwrite \
--policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2020-05-13T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification
\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type
\":\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",
\"Unit\":\"Days\"}}]"

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "/Finance/Payroll/3l3vat3131" ^
--value "P@sSwW)rd" ^
--type "SecureString" ^
--overwrite ^
--policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2020-05-13T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification
\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type
\":\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",
\"Unit\":\"Days\"}}]"

3.

Execute o seguinte comando para verificar os detalhes do parâmetro. Substitua nome do
parâmetro pelas suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=Name,Values=parameter name"

Windows
aws ssm describe-parameters ^
--parameter-filters "Key=Name,Values=parameter name"

Important
• O Parameter Store manterá as políticas de um parâmetro até que você queira removê-las ou
substituí-las por novas políticas.
• Para remover todas as políticas de um parâmetro existente, edite esse parâmetro e aplique
uma política vazia de colchetes e chaves. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações. Por exemplo:
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name parameter name \
--type parameter type \
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--value 'parameter value' \
--policies "[{}]"

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name parameter name ^
--type parameter type ^
--value 'parameter value' ^
--policies "[{}]"

• Se você adicionar uma nova política a um parâmetro que já tiver políticas, o Systems Manager
substituirá as políticas anexadas a esse parâmetro. As políticas existentes são excluídas. Se
quiser adicionar uma nova política a um parâmetro que já tenha uma ou mais políticas, copie e
cole as políticas originais, digite a nova política e depois salve as alterações.

Adicione políticas a um parâmetro existente (Tools for Windows PowerShell)
Use o procedimento a seguir para adicionar políticas a um parâmetro usando o console do Tools for
Windows PowerShell. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas
próprias informações.

Para adicionar políticas a um parâmetro existente
1.

Abra o Tools for Windows PowerShell e execute o seguinte comando para especificar suas
credenciais. Você deve ter permissões de administrador no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) ou deve ter recebido a permissão apropriada no AWS Identity and Access Management (IAM).
Para mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
Set-AWSCredentials `
–AccessKey access-key-name `
–SecretKey secret-key-name

2.

Execute o seguinte comando para configurar a região da sua sessão do PowerShell. O exemplo usa a
região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).
Set-DefaultAWSRegion `
-Region us-east-2

3.

Execute o comando a seguir para adicionar políticas a um parâmetro existente. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Write-SSMParameter `
-Name "parameter name" `
-Value "parameter value" `
-Type "parameter type" `
-Policies "[{policies-enclosed-in-brackets-and-curly-braces}]" `
-Overwrite

Veja a seguir um exemplo que inclui uma política de expiração que exclui o parâmetro à meia-noite
(GMT) do dia 13 de maio de 2020. O exemplo também inclui uma política de notificação que gera um
evento do EventBridge 5 (cinco) dias antes de o parâmetro ser excluído. Por último, ele incluirá uma
política NoChangeNotification se não forem feitas alterações nesse parâmetro após 60 dias. O
exemplo usa um nome ofuscado (3l3vat3131) para uma senha e uma Chave gerenciada pela AWS.
Write-SSMParameter `
-Name "/Finance/Payroll/3l3vat3131" `
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-Value "P@sSwW)rd" `
-Type "SecureString" `
-Policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2018-05-13T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification\",
\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type\":
\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",\"Unit\":
\"Days\"}}]" `
-Overwrite

4.

Execute o seguinte comando para verificar os detalhes do parâmetro. Substitua nome do
parâmetro pelas suas próprias informações.
(Get-SSMParameterValue -Name "parameter name").Parameters

Important
• O Parameter Store manterá as políticas em um parâmetro até que você queira removê-las ou
substituí-las por novas políticas.
• Para remover todas as políticas de um parâmetro existente, edite esse parâmetro e aplique
uma política vazia de colchetes e chaves. Por exemplo:
Write-SSMParameter `
-Name "parameter name" `
-Value "parameter value" `
-Type "parameter type" `
-Policies "[{}]"

• Se você adicionar uma nova política a um parâmetro que já tiver políticas, o Systems Manager
substituirá as políticas anexadas a esse parâmetro. As políticas existentes são excluídas. Se
quiser adicionar uma nova política a um parâmetro que já tenha uma ou mais políticas, copie e
cole as políticas originais, digite a nova política e depois salve as alterações.

Pesquisando parâmetros do Systems Manager
Quando você tem um grande número de parâmetros em sua conta, pode ser difícil encontrar informações
sobre apenas um ou alguns parâmetros de cada vez. Nesse caso, use ferramentas de filtro para
procurar aqueles sobre os quais você precisa de informações, de acordo com os critérios de pesquisa
especificados. Você pode usar o console do AWS Systems Manager, a AWS Command Line Interface
(AWS CLI), o AWS Tools for PowerShell ou a API DescribeParameters para pesquisar parâmetros.
Tópicos
• Pesquisar um parâmetro (console) (p. 337)
• Pesquisar um parâmetro (AWS CLI) (p. 338)

Pesquisar um parâmetro (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Clique na caixa de pesquisa e escolha como você deseja pesquisar. Por exemplo, o Type ou o Name.
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4.

Forneça informações para o tipo de pesquisa selecionado. Por exemplo:
• Se estiver pesquisando por Type, escolha entre String, StringList ou SecureString.
• Se você estiver pesquisando por Name, escolha contains, equals ou begins-with e insira todo
ou parte do nome de um parâmetro.

Note
No console, o tipo de pesquisa padrão para Name é contains.
5.

Pressione Enter.

A lista de parâmetros é atualizada com os resultados da sua pesquisa.

Pesquisar um parâmetro (AWS CLI)
Use o comando describe-parameters para exibir informações sobre um ou mais parâmetros na AWS
CLI.
Os exemplos a seguir demonstram várias opções que você pode usar para visualizar informações sobre os
parâmetros em sua Conta da AWS. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte describeparameters n oManual do usuário do AWS Command Line Interface.
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Substitua os valores dos exemplos nos comandos a seguir por valores que refletem parâmetros que
foram criados em sua conta.
Linux & macOS
aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=Name,Values=MyParameterName"

Windows
aws ssm describe-parameters ^
--parameter-filters "Key=Name,Values=MyParameterName"

Note
Em describe-parameters, o tipo de pesquisa padrão para Name é Equals. Nos filtros
de parâmetros, especificar "Key=Name,Values=MyParameterName" é o mesmo que
especificar "Key=Name,Option=Equals,Values=MyParameterName".
aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=Name,Option=Contains,Values=Product"

aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=Type,Values=String"

aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=Path,Values=/Production/West"
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aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=Tier,Values=Standard"

aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=tag:tag-key,Values=tag-value"

aws ssm describe-parameters \
--parameter-filters "Key=KeyId,Values=key-id"

Note
No último exemplo, key-id representa o ID de uma chave do AWS Key Management
Service (AWS KMS) usada para criptografar um parâmetro SecureString criado na sua
conta. Como alternativa, você pode inserir alias/aws/ssm para usar a chave padrão do
AWS KMS para sua conta. Para mais informações, consulte Criar um parâmetro SecureString
(AWS CLI) (p. 303).
Se houver êxito, o comando gerará uma saída semelhante à seguinte.
{

}

"Parameters": [
{
"Name": "/Production/West/Manager",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": 1573438580.703,
"LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111122223333:user/Mateo.Jackson",
"Version": 1,
"Tier": "Standard",
"Policies": []
},
{
"Name": "/Production/West/TeamLead",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": 1572363610.175,
"LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111122223333:user/Mateo.Jackson",
"Version": 1,
"Tier": "Standard",
"Policies": []
},
{
"Name": "/Production/West/HR",
"Type": "String",
"LastModifiedDate": 1572363680.503,
"LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111122223333:user/Mateo.Jackson",
"Version": 1,
"Tier": "Standard",
"Policies": []
}
]

Trabalhar com parâmetros usando oRun CommandComandos da
Você pode trabalhar com parâmetros no Run Command, um recurso do AWS Systems Manager. Para
mais informações, consulte Enviar comandos usando o Run Command do Systems Manager (p. 1036).
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Executar um parâmetro String (console)
O procedimento a seguir explica o processo de criação de um parâmetro no String e,
subsequentemente, a execução de um comando que usa esse parâmetro.

Para criar um parâmetro String usando o Parameter Store
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento de comandos), escolha AWS-RunPowerShellScript
(Windows) ou AWS-RunShellScript (Linux).

5.

Em Command parameters (Parâmetros de comando), insira echo {{ssm:parameter-name}}. Por
exemplo: echo {{ssm:/Test/helloWorld}}.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
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essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.
12. Na página Command ID (ID do comando), na área Targets and outputs (Destinos e saídas), selecione
o botão ao lado do ID de um nó em que você executou o comando e escolha View output (Exibir
saída). Verifique se a saída do comando é o valor fornecido para o parâmetro, como This is my
first parameter.

Executar um parâmetro (AWS CLI)
O comando de exemplo a seguir inclui um parâmetro do Systems Manager chamado DNS-IP. O valor
desse parâmetro é simplesmente o endereço IP de um nó. Esse exemplo usa um comando da AWS
Command Line Interface (AWS CLI) para fazer ecoar o valor do parâmetro.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--document-version "1" \
--targets "Key=instanceids,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" \
--parameters "commands='echo {{ssm:DNS-IP}}'" \
--timeout-seconds 600 \
--max-concurrency "50" \
--max-errors "0" \
--region us-east-2

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPowerShellScript" ^
--document-version "1" ^
--targets "Key=instanceids,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
--parameters "commands='echo {{ssm:DNS-IP}}'" ^
--timeout-seconds 600 ^
--max-concurrency "50" ^
--max-errors "0" ^
--region us-east-2

O próximo comando de exemplo usa um parâmetro SecureString chamado SecurePassword. O
comando usado no campo parameters recupera e descriptografa o valor do parâmetro SecureString e
redefine a senha do administrador local sem a necessidade de transmitir a senha em texto simples.
Linux
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
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--document-version "1" \
--targets "Key=instanceids,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" \
--parameters '{"commands":["secure=$(aws ssm get-parameters --names
SecurePassword --with-decryption --query Parameters[0].Value --output text --region
us-east-2)","echo $secure | passwd myuser --stdin"]}' \
--timeout-seconds 600 \
--max-concurrency "50" \
--max-errors "0" \
--region us-east-2

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPowerShellScript" ^
--document-version "1" ^
--targets "Key=instanceids,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
--parameters "commands=['$secure = (Get-SSMParameterValue -Names SecurePassword
-WithDecryption $True).Parameters[0].Value','net user administrator $secure']" ^
--timeout-seconds 600 ^
--max-concurrency "50" ^
--max-errors "0" ^
--region us-east-2

Você também pode fazer referência a parâmetros do Systems Manager na seção Parameters de um
documento do SSM, conforme mostrado no exemplo a seguir.
{

}

"schemaVersion":"2.0",
"description":"Sample version 2.0 document v2",
"parameters":{
"commands" : {
"type": "StringList",
"default": ["{{ssm:parameter-name}}"]
}
},
"mainSteps":[
{
"action":"aws:runShellScript",
"name":"runShellScript",
"inputs":{
"runCommand": "{{commands}}"
}
}
]

Não confunda a sintaxe semelhante de parâmetros locais usada na seção runtimeConfig de
documentos do SSM com parâmetros do Parameter Store. Um parâmetro local não é o mesmo que um
parâmetro do Systems Manager. Você pode distinguir parâmetros locais de parâmetros do Systems
Manager pela ausência do prefixo ssm:.
"runtimeConfig":{
"aws:runShellScript":{
"properties":[
{
"id":"0.aws:runShellScript",
"runCommand":"{{ commands }}",
"workingDirectory":"{{ workingDirectory }}",
"timeoutSeconds":"{{ executionTimeout }}"
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Note
No momento, os documentos do SSM não são compatíveis com referências a parâmetros de
SecureString. Isso significa que, para usar parâmetros de SecureString com, por exemplo,
o Run Command, você precisa recuperar o valor do parâmetro antes de transmiti-lo para Run
Command, como mostram os exemplos a seguir:
Linux & macOS
value=$(aws ssm get-parameters --names parameter-name --with-decryption)
aws ssm send-command \
--name AWS-JoinDomain \
--parameters password=$value \
--instance-id instance-id

Windows
aws ssm send-command ^
--name AWS-JoinDomain ^
--parameters password=$value ^
--instance-id instance-id

Powershell
$secure = (Get-SSMParameterValue -Names parameter-name -WithDecryption
$True).Parameters[0].Value | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -argumentlist username,$secure

Trabalhar com hierarquias de parâmetros
Gerenciar dezenas ou centenas de parâmetros como uma lista simples é um processo demorado e
propenso a erros. Também pode ser difícil identificar o parâmetro correto para uma tarefa. Isso significa
que você pode usar acidentalmente o parâmetro errado ou pode criar vários parâmetros que usam os
mesmos dados de configuração.
Você pode usar hierarquias de parâmetros para ajudar você a organizar e gerenciar parâmetros. Uma
hierarquia é um nome de parâmetro que inclui um caminho definido usando barras (/).
Tópicos
• Exemplos de hierarquia de parâmetros (p. 343)
• Consultar parâmetros em uma hierarquia (p. 344)
• Restringir o acesso a ações da API do Parameter Store (p. 345)
• Gerenciar parâmetros usando hierarquias (AWS CLI) (p. 345)

Exemplos de hierarquia de parâmetros
O exemplo a seguir usa três níveis de hierarquia no nome para identificar o seguinte:
/Environment/Type of computer/Application/Data
/Dev/DBServer/MySQL/db-string13
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É possível criar uma hierarquia com um máximo de 15 níveis. Sugerimos que você crie hierarquias que
reflitam uma estrutura hierárquica existente no seu ambiente, conforme indicado nos exemplos a seguir:
• Seu ambiente de integração contínua e entrega contínua (fluxos de trabalho de CI/CD)
/Dev/DBServer/MySQL/db-string
/Staging/DBServer/MySQL/db-string
/Prod/DBServer/MySQL/db-string
• Seus aplicativos que utilizam contêineres
/MyApp/.NET/Libraries/my-password

• Sua organização empresarial
/Finance/Accountants/UserList
/Finance/Analysts/UserList
/HR/Employees/EU/UserList
As hierarquias de parâmetros padronizam a maneira de criar parâmetros e facilitam o gerenciamento de
parâmetros ao longo do tempo. Uma hierarquia de parâmetros também pode ajudar você a identificar
o parâmetro correto para uma tarefa de configuração. Isso ajuda você a evitar a criação de vários
parâmetros com os mesmos dados de configuração.
Você pode criar uma hierarquia que permite compartilhar parâmetros em diferentes ambientes, como
mostram os exemplos a seguir, que usam senhas em ambientes de desenvolvimento e teste.
/DevTest/MyApp/database/my-password
Você poderia então criar uma senha exclusiva para o seu ambiente de produção, conforme mostrado no
exemplo a seguir:
/prod/MyApp/database/my-password
Não é necessário especificar uma hierarquia de parâmetros. Você pode criar parâmetros no nível um.
Estes são chamados de parâmetros raiz. Por motivo de compatibilidade com versões anteriores, todos
os parâmetros criados no Parameter Store antes do lançamento de hierarquias são parâmetros raiz. Os
sistemas tratam ambos os parâmetros a seguir como parâmetros raiz.
/parameter-name
parameter-name

Consultar parâmetros em uma hierarquia
Outro benefício de usar hierarquias é a capacidade de consultar todos os parâmetros dentro de uma
hierarquia usando a operação de API GetParametersByPath. Por exemplo, se você executar o seguinte
comando na AWS Command Line Interface (AWS CLI), o sistema retornará todos os parâmetros no nível
do IIS.
aws ssm get-parameters-by-path --path /Dev/Web/IIS

Para visualizar os parâmetros de SecureString descriptografados em uma hierarquia, você especifica o
caminho e o parâmetro --with-decryption, como mostra o exemplo a seguir.
aws ssm get-parameters-by-path --path /Prod/ERP/SAP --with-decryption
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Restringir o acesso a ações da API do Parameter Store
Usando políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você pode fornecer ou restringir o
acesso do usuário a operações e conteúdos da API do Parameter Store.
No exemplo de política a seguir, os usuários recebem primeiro acesso para executar a operação da API
PutParameter em todos os parâmetros na Conta da AWS 123456789012 na região Leste dos EUA
(Ohio) (us-east-2). Porém, os usuários são impedidos de alterar valores de parâmetros existentes porque
a opção Overwrite é explicitamente negada para a operação PutParameter. Em outras palavras, os
usuários que recebem essa política podem criar parâmetros, mas não fazer alterações nos parâmetros
existentes.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ssm:PutParameter"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ssm:Overwrite": [
"true"
]
}
},
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/*"
}
]

Gerenciar parâmetros usando hierarquias (AWS CLI)
Esta demonstração explica como trabalhar com parâmetros e hierarquias de parâmetros usando a AWS
CLI.

Para gerenciar parâmetros usando hierarquias
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para criar um parâmetro que usa o parâmetro allowedPattern e o
tipo de parâmetro String. O padrão permitido neste exemplo significa que o valor para o parâmetro
deve ter entre 1 e 4 dígitos.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "/MyService/Test/MaxConnections" \
--value 100 --allowed-pattern "\d{1,4}" \
--type String
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Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "/MyService/Test/MaxConnections" ^
--value 100 --allowed-pattern "\d{1,4}" ^
--type String

O comando retornará o número da versão do parâmetro.
3.

Execute o seguinte comando para tentar substituir o parâmetro que você acabou de criar por um novo
valor.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "/MyService/Test/MaxConnections" \
--value 10,000 \
--type String \
--overwrite

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "/MyService/Test/MaxConnections" ^
--value 10,000 ^
--type String ^
--overwrite

O sistema lança o seguinte erro porque o novo valor não atende aos requisitos do padrão permitido
que você especificou na etapa anterior.
An error occurred (ParameterPatternMismatchException) when calling the PutParameter
operation: Parameter value, cannot be validated against allowedPattern: \d{1,4}

4.

Execute o comando a seguir para criar um parâmetro SecureString que usa uma Chave gerenciada
pela AWS. O padrão permitido neste exemplo significa que o usuário pode especificar qualquer
caractere, e o valor deve estar entre 8 e 20 caracteres.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "/MyService/Test/my-password" \
--value "p#sW*rd33" \
--allowed-pattern ".{8,20}" \
--type SecureString

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "/MyService/Test/my-password" ^
--value "p#sW*rd33" ^
--allowed-pattern ".{8,20}" ^
--type SecureString

5.

Execute os seguintes comandos para criar mais parâmetros que usam a estrutura hierárquica da
etapa anterior.
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Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "/MyService/Test/DBname" \
--value "SQLDevDb" \
--type String

aws ssm put-parameter \
--name "/MyService/Test/user" \
--value "SA" \
--type String

aws ssm put-parameter \
--name "/MyService/Test/userType" \
--value "SQLuser" \
--type String

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "/MyService/Test/DBname" ^
--value "SQLDevDb" ^
--type String

aws ssm put-parameter ^
--name "/MyService/Test/user" ^
--value "SA" ^
--type String

aws ssm put-parameter ^
--name "/MyService/Test/userType" ^
--value "SQLuser" ^
--type String

6.

Execute o seguinte comando para obter o valor de dois parâmetros.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters \
--names "/MyService/Test/user" "/MyService/Test/userType"

Windows
aws ssm get-parameters ^
--names "/MyService/Test/user" "/MyService/Test/userType"

7.

Execute o seguinte comando para consultar todos os parâmetros em um único nível.
Linux & macOS
aws ssm get-parameters-by-path \
--path "/MyService/Test"
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Windows
aws ssm get-parameters-by-path ^
--path "/MyService/Test"

8.

Execute o seguinte comando para excluir dois parâmetros
Linux & macOS
aws ssm delete-parameters \
--names "/IADRegion/Dev/user" "/IADRegion/Dev/userType"

Windows
aws ssm delete-parameters ^
--names "/IADRegion/Dev/user" "/IADRegion/Dev/userType"

Trabalhar com rótulos de parâmetros ()
Um rótulo de parâmetro é um alias definido pelo usuário para ajudar você a gerenciar diferentes versões
de um parâmetro. Quando você modifica um parâmetro, o AWS Systems Manager salva automaticamente
uma nova versão e incrementa o número da versão em um. Um rótulo pode ajudar você a lembrar-se do
objetivo de uma versão de parâmetro quando houver várias versões.
Por exemplo, digamos que você tenha um parâmetro chamado /MyApp/DB/ConnectionString. O valor do
parâmetro é uma string de conexão a um servidor MySQL em um banco de dados local em um ambiente
de teste. Depois de concluir a atualização do aplicativo, você deseja que o parâmetro use uma string de
conexão para um banco de dados de produção. Você altera o valor de /MyApp/DB/ConnectionString. O
Systems Manager cria automaticamente a versão dois com a nova string de conexão. Para ajudar você a
lembrar-se do objetivo de cada versão, anexe um rótulo a cada parâmetro. Para a versão um, você anexa
o rótulo Test e para a versão dois você anexa o rótulo Production.
Você pode mover rótulos de uma versão de um parâmetro para outra versão. Por exemplo, se você criar
a versão 3 do parâmetro /MyApp/DB/ConnectionString com uma string de conexão para um novo
banco de dados de produção, poderá mover o rótulo Production da versão 2 para a versão 3 do parâmetro.
Os rótulos de parâmetros são uma alternativa leve para tags de parâmetros. Sua organização pode ter
diretrizes estritas para tags que devem ser aplicadas a diferentes recursos da AWS. Por outro lado, um
rótulo é simplesmente uma associação de texto para uma versão de um parâmetro.
De forma semelhante a tags, você pode consultar parâmetros usando rótulos. Você pode visualizar uma
lista de todas as versões de parâmetros específicos que usam o mesmo rótulo, se consultar o conjunto de
parâmetros usando a ação da API GetParametersByPath, conforme descrito mais adiante nesta seção.
Requisitos e restrições de rótulos
Os rótulos de parâmetros têm os seguintes requisitos e restrições:
• Uma versão de um parâmetro pode ter no máximo 10 rótulos.
• Você não pode anexar o mesmo rótulo a diferentes versões do mesmo parâmetro. Por exemplo, se a
versão 1 do parâmetro tiver o rótulo Production (Produção), você não poderá anexar Production à versão
2.
• Você pode mover um rótulo de uma versão de um parâmetro para outra.
• Você não pode criar um rótulo ao criar um parâmetro. Você deve anexar um rótulo a uma versão
específica de um parâmetro.
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• Se você não quiser mais usar um rótulo de parâmetro, deverá movê-lo para uma versão diferente de um
parâmetro.
• Um rótulo pode ter no máximo 100 caracteres.
• Os rótulos podem conter letras (diferenciando maiúsculas de minúsculas), números, pontos (.), hifens (-)
ou sublinhados (_).
• Os rótulos não podem começar com um número, "aws", ou "ssm" (sem diferenciação de maiúsculas de
minúsculas). Se um rótulo não atender a esses requisitos, ele não será anexado à versão do parâmetro,
e o sistema o exibirá na lista de InvalidLabels.
Tópicos
• Trabalhar com rótulos de parâmetros (console) (p. 349)
• Trabalhar com rótulos de parâmetros (AWS CLI) (p. 351)

Trabalhar com rótulos de parâmetros (console)
Esta seção descreve como executar as seguintes tarefas usando o console do Systems Manager.
• Crie um rótulo do parâmetro (console) (p. 349)
• Visualizar rótulos anexados a um parâmetro (console) (p. 349)
• Mover o rótulo de um parâmetro (console) (p. 350)
• Exclua os rótulos do parâmetros (console) (p. 350)

Crie um rótulo do parâmetro (console)
O procedimento a seguir descreve como anexar um rótulo a uma versão específica de um parâmetro
existente usando o console do Systems Manager. Você não pode anexar um rótulo ao criar um parâmetro.

Anexar um rótulo à versão mais recente de um parâmetro
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha o nome de um parâmetro para abrir a página de detalhes desse parâmetro.

4.

Escolha a guia History (Histórico).

5.

Escolha a versão do parâmetro à qual você deseja anexar um rótulo.

6.

Selecione Manage labels (Gerenciar rótulos).

7.

Selecione Add new label (Adicionar novo rótulo).

8.

Na caixa de texto, insira o nome do rótulo. Para adicionar mais rótulos, escolha Add another label
(Adicionar outro rótulo). Você pode anexar um máximo de dez rótulos.

9.

Ao concluir, escolha Save changes (Salvar alterações).

Visualizar rótulos anexados a um parâmetro (console)
Uma versão de um parâmetro pode ter um máximo de 10 rótulos. O procedimento a seguir descreve
como visualizar todos os rótulos anexados a uma versão de um parâmetro usando o console do Systems
Manager.
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Para visualizar rótulos anexados a uma versão do parâmetro
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha o nome de um parâmetro para abrir a página de detalhes desse parâmetro.

4.
5.

Escolha a guia History (Histórico).
Localize a versão ao parâmetro do qual você deseja visualizar todos os rótulos anexados. A coluna
Labels (Rótulos) mostra todos os rótulos anexados à versão do parâmetro.

Mover o rótulo de um parâmetro (console)
O procedimento a seguir descreve como mover um rótulo de um parâmetro para outra versão do mesmo
parâmetro usando o console do Systems Manager.

Para mover um rótulo para outra versão de um parâmetro usando o console
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ou-

3.
4.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.
Escolha o nome de um parâmetro para abrir a página de detalhes desse parâmetro.
Escolha a guia History (Histórico).

5.
6.

Escolha a versão do parâmetro para o qual você deseja mover o rótulo.
Selecione Manage labels (Gerenciar rótulos).

7.
8.
9.

Selecione Add new label (Adicionar novo rótulo).
Na caixa de texto, insira o nome do rótulo.
Ao concluir, escolha Save changes (Salvar alterações).

Exclua os rótulos do parâmetros (console)
O procedimento a seguir descreve como excluir um ou vários rótulos de parâmetros usando o console do
Systems Manager.

Para excluir rótulos de um parâmetro
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ou-

3.
4.
5.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.
Escolha o nome de um parâmetro para abrir a página de detalhes desse parâmetro.
Escolha a guia History (Histórico).
Escolha a versão do parâmetro para o qual você deseja excluir os rótulos.

6.

Selecione Manage labels (Gerenciar rótulos).
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7.

Selecione Remove (Remover) ao lado de cada rótulo que você quiser excluir.

8.
9.

Ao concluir, escolha Save changes (Salvar alterações).
Confirme se as alterações estão corretas, digite Confirm na caixa de texto e escolha Confirm
(Confirmar).

Trabalhar com rótulos de parâmetros (AWS CLI)
Esta seção descreve como executar as seguintes tarefas usando a AWS Command Line Interface (AWS
CLI).
• Crie um rótulo de parâmetro (AWS CLI) (p. 351)
• Visualizar os rótulos para um parâmetro (AWS CLI) (p. 352)
• Visualizar uma lista de parâmetros atribuídos a um rótulo (AWS CLI) (p. 353)
• Mover o rótulo de um parâmetroAWS CLI (p. 354)
• Exclua os rótulos do parâmetro (AWS CLI) (p. 354)

Crie um rótulo de parâmetro (AWS CLI)
O procedimento a seguir descreve como anexar um rótulo a uma versão específica de um parâmetro
existente usando a AWS CLI. Você não pode anexar um rótulo ao criar um parâmetro.

Para criar um novo rótulo de parâmetro
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para visualizar uma lista de parâmetros para os quais você tem
permissão para anexar um rótulo.

Note
Parâmetros só estão disponíveis na região da Região da AWS em que foram criados. Se não
vir um parâmetro ao qual você deseja anexar um rótulo, verifique sua região.
aws ssm describe-parameters

3.

Anote o nome de um parâmetro ao qual você quer anexar um rótulo.
Execute o comando a seguir para visualizar todas as versões do parâmetro.
aws ssm get-parameter-history --name "parameter-name"

Anote a versão do parâmetro à qual você deseja anexar um rótulo.
4.

Execute o comando a seguir para recuperar informações sobre um parâmetro pelo número da versão.
aws ssm get-parameters --names "parameter-name:version-number"

Aqui está um exemplo.
aws ssm get-parameters --names "/Production/SQLConnectionString:3"

5.

Execute um dos seguintes comandos para anexar um rótulo a uma versão de um parâmetro. Se você
anexar vários rótulos, deverá separar os nomes dos rótulos com um espaço.
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Anexar um rótulo à versão mais recente de um parâmetro
aws ssm label-parameter-version --name parameter-name

--labels label-name

Anexar um rótulo a uma versão específica de um parâmetro
aws ssm label-parameter-version --name parameter-name --parameter-version versionnumber --labels label-name

Aqui estão alguns exemplos.
aws ssm label-parameter-version --name /config/endpoint --labels production east-region
finance

aws ssm label-parameter-version --name /config/endpoint --parameter-version 3 --labels
MySQL-test

Note
Se a saída mostrar o rótulo que você criou na lista InvalidLabels, o rótulo não atenderá
aos requisitos descritos anteriormente neste tópico. Verifique os requisitos e tente
novamente. Se a lista InvalidLabels estiver vazia, seu rótulo terá sido aplicado com êxito
para a versão do parâmetro.
6.

Você pode visualizar os detalhes do parâmetro usando um número de versão ou um nome de rótulo.
Execute o seguinte comando e especifique o rótulo que você criou na etapa anterior.
aws ssm get-parameter --name parameter-name:label-name --with-decryption

O comando retorna informações como as seguintes.
{

}

"Parameter": {
"Version": version-number,
"Type": "parameter-type",
"Name": "parameter-name",
"Value": "parameter-value",
"Selector": ":label-name"
}

Note
O seletor na saída é o número da versão ou o rótulo que você especificou no campo de
entrada Name.

Visualizar os rótulos para um parâmetro (AWS CLI)
Você pode usar a operação da API GetParameterHistory para visualizar todo o histórico e todos os rótulos
anexados a um parâmetro específico. Ou, você pode usar a ação da API GetParametersByPath para
visualizar uma lista de todos os parâmetros atribuídos a um rótulo específico.
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Para visualizar os rótulos de um parâmetro usando a operação da API GetParameterHistory
1.

Execute o seguinte comando para visualizar uma lista dos parâmetros dos quais você pode visualizar
rótulos.

Note
Parâmetros só estão disponíveis na região em que foram criados. Se não vir um parâmetro
para o qual você deseja mover um rótulo, verifique sua região.
aws ssm describe-parameters

2.

Anote o nome do parâmetro que contém os rótulos que você deseja exibir.
Execute o comando a seguir para visualizar todas as versões do parâmetro.
aws ssm get-parameter-history --name parameter-name --with-decryption

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"Parameters": [
{
"Name": "/Config/endpoint",
"LastModifiedDate": 1528932105.382,
"Labels": [
"Deprecated"
],
"Value": "MyTestService-June-Release.example.com",
"Version": 1,
"LastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/test",
"Type": "String"
},
{
"Name": "/Config/endpoint",
"LastModifiedDate": 1528932111.222,
"Labels": [
"Current"
],
"Value": "MyTestService-July-Release.example.com",
"Version": 2,
"LastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/test",
"Type": "String"
}
]

Visualizar uma lista de parâmetros atribuídos a um rótulo (AWS CLI)
Você pode usar a operação da API GetParametersByPath para visualizar uma lista de todos os parâmetros
em um caminho, que estiverem atribuídos a um rótulo específico.
Execute o seguinte comando para visualizar uma lista de parâmetros em um caminho atribuídos a um
rótulo específico. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
aws ssm get-parameters-by-path \
--path parameter-path \
--parameter-filters Key=Label,Values=label-name,Option=Equals \
--max-results a-number \
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--with-decryption --recursive

O sistema retorna informações como as seguintes. Para este exemplo, o usuário pesquisou no caminho /
Config.
{

}

"Parameters": [
{
"Version": 3,
"Type": "SecureString",
"Name": "/Config/DBpwd",
"Value": "MyS@perGr&pass33"
},
{
"Version": 2,
"Type": "String",
"Name": "/Config/DBusername",
"Value": "TestUserDB"
},
{
"Version": 2,
"Type": "String",
"Name": "/Config/endpoint",
"Value": "MyTestService-July-Release.example.com"
}
]

Mover o rótulo de um parâmetroAWS CLI
O procedimento a seguir descreve como mover um rótulo de um parâmetro para outra versão do mesmo
parâmetro.

Para mover um rótulo de um parâmetro
1.

Execute o comando a seguir para visualizar todas as versões do parâmetro. Substitua nome do
parâmetro pelas suas próprias informações.
aws ssm get-parameter-history \
--name "parameter name"

Observe as versões do parâmetro para o qual você deseja mover o rótulo do e do.
2.

Execute o seguinte comando para atribuir um rótulo existente para uma versão diferente de um
parâmetro. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
aws ssm label-parameter-version \
--name parameter name \
--parameter-version version number \
--labels name-of-existing-label

Note
Se você desejar mover um rótulo existente para a versão mais recente de um parâmetro,
remova --parameter-version do comando.

Exclua os rótulos do parâmetro (AWS CLI)
O procedimento a seguir descreve como excluir rótulos de parâmetros usando aAWS CLI.
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Para excluir um parameter group
1.

Execute o comando a seguir para visualizar todas as versões do parâmetro. Substitua nome do
parâmetro pelas suas próprias informações.
aws ssm get-parameter-history \
--name "parameter name"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Parameters": [
{
"Name": "foo",
"DataType": "text",
"LastModifiedDate":
"Labels": [
"l3",
"l2"
],
"Value": "test",
"Version": 1,
"LastModifiedUser":
"Policies": [],
"Tier": "Standard",
"Type": "String"
},
{
"Name": "foo",
"DataType": "text",
"LastModifiedDate":
"Labels": [
"l1"
],
"Value": "test",
"Version": 2,
"LastModifiedUser":
"Policies": [],
"Tier": "Standard",
"Type": "String"
}
]

}

1607380761.11,

"arn:aws:iam::123456789012:user/test",

1607380763.11,

"arn:aws:iam::123456789012:user/test",

Anote a versão do parâmetro à qual você deseja anexar um rótulo.
2.

Execute o comando a seguir para excluir os rótulos escolhidos desse parâmetro. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm unlabel-parameter-version \
--name parameter name \
--parameter-version version \
--labels label 1,label 2,label 3

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"InvalidLabels": ["invalid"],
"DeletedLabels" : ["Prod"]
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Como trabalhar com versões de parâmetros
Cada vez que você edita o valor de um parâmetro, o Parameter Store, um recurso do AWS Systems
Manager, cria uma versão do parâmetro e retém as versões anteriores. Quando você cria um parâmetro,
o Parameter Store atribui a versão 1 a esse parâmetro. Quando você altera o valor do parâmetro, o
Parameter Store itera automaticamente o número da versão por um. Você pode visualizar os detalhes,
incluindo os valores, de todas as versões no histórico de um parâmetro.
Você também pode especificar a versão de um parâmetro a ser usado em comandos da API e documentos
do SSM; por exemplo: ssm:MyParameter:3. Você pode especificar o nome de um parâmetro e um
número de versão específico em chamadas de API e em documentos do SSM. Se não especificar um
número de versão, o sistema usará automaticamente a versão mais recente.
Também é possível usar versões de parâmetros para ver quantas vezes um parâmetro mudou ao longo de
um período. As versões de parâmetros também fornecem uma camada de proteção quando o valor de um
parâmetro é alterado acidentalmente.
Você pode criar e manter um máximo de 100 versões de um parâmetro. Depois de criar 100 versões
de um parâmetro, cada vez que você criar uma nova versão, a versão mais antiga do parâmetro será
removida do histórico para abrir espaço para a nova versão.
Uma exceção a isso é quando já existem 100 versões de parâmetro no histórico e um rótulo de parâmetro
é atribuído à versão mais antiga de um parâmetro. Nesse caso, essa versão não é removida do histórico e
a solicitação para criar uma nova versão do parâmetro falha. Essa proteção é para evitar que versões de
parâmetros com rótulos de missão crítica atribuídos a eles sejam excluídas. Para continuar criando novos
parâmetros, primeiro mova o rótulo da versão mais antiga do parâmetro para um mais recente para uso em
suas operações. Para obter informações sobre como mover rótulos de parâmetros, consulte Mover o rótulo
de um parâmetro (console) (p. 350) e Mover o rótulo de um parâmetroAWS CLI (p. 354).
Os procedimentos a seguir mostram como editar um parâmetro e, em seguida, verificar se uma nova
versão foi criada. Você pode usar oget-parametereget-parameterspara visualizar versões
de parâmetros. Para obter exemplos sobre como usar esses comandos, consulte GetParameter e
GetParameters na Referência da API do AWS Systems Manager
Tópicos
• Criar uma versão de um parâmetro (console) (p. 356)
• Fazer referência à versão de um parâmetro (p. 357)

Criar uma versão de um parâmetro (console)
É possível usar o console do Systems Manager para criar uma versão de um parâmetro e visualizar o
histórico de versões de um parâmetro.

Para criar uma versão de uma parâmetro
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha o nome do parâmetro que você criou anteriormente. Para obter mais informações sobre como
criar um novo parâmetro, consulte Crie um parâmetro do Systems Manager (p. 294).

4.

Escolha Edit (Editar).

5.

Na caixa Value (Valor), digite um novo valor e escolha Save changes (Salvar alterações).
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6.

Escolha o nome do parâmetro que você acabou de atualizar. Na guia Overview (Visão geral), verifique
se o número da versão aumentou com um incremento de 1 e examine o novo valor.

7.

Para exibir o histórico de todas as versões de um parâmetro, escolha a guia History (Histórico).

Fazer referência à versão de um parâmetro
É possível fazer referência a versões de parâmetros específicos em comandos, chamadas de API e
documentos do SSM usando o seguinte formato: ssm:parameter-name:version-number.
No exemplo a seguir, o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)run-instances commandO usa a
versão 3 do parâmetrogolden-ami.
Linux & macOS
aws ec2 run-instances \
--image-id resolve:ssm:/golden-ami:3 \
--count 1 \
--instance-type t2.micro \
--key-name my-key-pair \
--security-groups my-security-group

Windows
aws ec2 run-instances ^
--image-id resolve:ssm:/golden-ami:3 ^
--count 1 ^
--instance-type t2.micro ^
--key-name my-key-pair ^
--security-groups my-security-group

Note
O uso de resolve e um valor de parâmetro funciona somente com a opção --image-id
e um parâmetro que contém uma Amazon Machine Image (AMI) como seu valor. Para mais
informações, consulte Suporte a parâmetros nativos para IDs de imagem de máquina da
Amazon (p. 358).
Veja a seguir um exemplo para especificar a versão 2 de um parâmetro nomeado
MyRunCommandParameter em um documento SSM.
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: Run a shell script or specify the commands to run.
parameters:
commands:
type: String
description: "(Required) Specify a shell script or a command to run."
displayType: textarea
default: "{{ssm:MyRunCommandParameter:2}}"
mainSteps:
- action: aws:runShellScript
name: RunScript
inputs:
runCommand:
- "{{commands}}"
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JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"description": "Run a shell script or specify the commands to run.",
"parameters": {
"commands": {
"type": "String",
"description": "(Required) Specify a shell script or a command to run.",
"displayType": "textarea",
"default": "{{ssm:MyRunCommandParameter:2}}"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "RunScript",
"inputs": {
"runCommand": [
"{{commands}}"
]
}
}
]

Suporte a parâmetros nativos para IDs de imagem de máquina
da Amazon
Ao criar um parâmetro String, você pode especificar um tipo de dado, como aws:ec2:image, para
garantir que o valor do parâmetro inserido seja um formato válido de ID da Amazon Machine Image (AMI).
O suporte para formatos de ID de AMI permite que você evite atualizar todos os scripts e modelos com um
novo ID sempre que a AMI que deseja usar em seus processos for alterada. Você pode criar um parâmetro
com o tipo de dados aws:ec2:image e, em seu valor, inserir o ID de uma AMI. Esta é a AMI a partir da
qual você deseja que novas instâncias sejam criadas. Depois, você faz referência a esse parâmetro em
seus modelos, comandos e scripts.
Por exemplo, é possível especificar o parâmetro que contém o ID da AMI de sua preferência, quando você
executar o comando run-instances do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Note
O usuário que executa esse comando deve ter permissões do AWS Identity and Access
Management (IAM) que incluam a operação da API ssm:GetParameters para que o valor do
parâmetro seja validado. Caso contrário, o processo de criação do parâmetro falhará.
Linux & macOS
aws ec2 run-instances \
--image-id resolve:ssm:/golden-ami \
--count 1 \
--instance-type t2.micro \
--key-name my-key-pair \
--security-groups my-security-group

Windows
aws ec2 run-instances ^
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--image-id resolve:ssm:/golden-ami ^
--count 1 ^
--instance-type t2.micro ^
--key-name my-key-pair ^
--security-groups my-security-group

Você também pode escolher a AMI preferida ao criar uma instância usando o console do Amazon EC2.
Para obter mais informações, consulte Usar um parâmetro do Systems Manager para localizar uma AMI no
Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows.
Quando chegar a hora de usar uma AMI diferente em seu fluxo de trabalho de criação de instância, você
só precisará atualizar o parâmetro com o novo valor da AMI, e o Parameter Store validará novamente que
você inseriu um ID no formato adequado.

Concede permissões para criar um parâmetro do tipo de dados aws:ec2:image
Usando políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você pode fornecer ou restringir o
acesso do usuário a operações e conteúdos da API do Parameter Store.
O exemplo de política a seguir concede permissão aos usuários para chamar oPutParameterOperação
da API paraaws:ec2:image. Isso significa que o usuário pode adicionar um parâmetro do tipo de
dadosaws:ec2:imagePara o sistema.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:PutParameter",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeImages",
"Resource": "*"
}
]

Como funciona a validação de formato da AMI
Quando você especifica aws:ec2:image como o tipo de dados para um parâmetro, o Systems Manager
não cria o parâmetro imediatamente. Em vez disso, ele executa uma operação de validação assíncrona
para garantir que o valor do parâmetro atenda aos requisitos de formatação para um ID de AMI e que a
AMI especificada esteja disponível em sua Conta da AWS.
Um número de versão de parâmetro pode ser gerado antes que a operação de validação seja concluída. A
operação pode não estar concluída mesmo que um número de versão do parâmetro seja gerado.
Para monitorar se seus parâmetros foram criados com êxito, recomendamos usar o Amazon EventBridge
(EventBridge) para enviar notificações sobre as operações dos parâmetros create e update. Essas
notificações relatam se uma operação de parâmetro foi bem-sucedida ou não. Se uma operação falhar, a
notificação incluirá uma mensagem de erro que indica o motivo da falha.
{

"version": "0",
"id": "eed4a719-0fa4-6a49-80d8-8ac65EXAMPLE",
"detail-type": "Parameter Store Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "111122223333",
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"time": "2020-05-26T22:04:42Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:parameter/golden-ami"
],
"detail": {
"exception": "Unable to Describe Resource",
"dataType": "aws:ec2:image",
"name": "golden-ami",
"type": "String",
"operation": "Create"
}

}

Para obter informações sobre como se inscrever em eventos do Parameter Store no EventBridge, consulte
Configurar notificações ou acionar ações com base nos eventos do Parameter Store (p. 290).

Demonstrações do Parameter Store
A demonstração nesta seção mostra como criar, armazenar e executar parâmetros com o Parameter
Store, um recurso do AWS Systems Manager, em um ambiente de teste. Essas demonstrações
mostram como usar o Parameter Store com outros recursos do Systems Manager. Você pode usar o
Parameter Store também com outros Serviços da AWS. Para mais informações, consulte O que é um
parâmetro ? (p. 272).
Índice
• Crie um parâmetro SecureString e integre uma instância a um domínio (PowerShell) (p. 360)
• Use parâmetros do Parameter Store no Amazon Elastic Kubernetes Service. (p. 363)

Crie um parâmetro SecureString e integre uma instância a um
domínio (PowerShell)
Esta demonstração mostra como associar um nó do Windows Server a um domínio usando os parâmetros
AWS Systems Manager SecureString e Run Command. A demonstração usa parâmetros de domínio
típicos, como o nome do domínio e um nome do usuário do domínio. Esses valores são transmitidos como
valores de string não criptografados. A senha do domínio é criptografada usando uma chave mestra de
cliente (CMK) gerenciada pela Chave gerenciada pela AWS e transmitida como uma string criptografada.
Pré-requisitos
Esta demonstração pressupõe que você já tenha especificado seu nome de domínio e o endereço
IP do servidor DNS no conjunto de opções de DHCP associado à sua Amazon VPC. Para obter mais
informações, consulte Working with DHCP Options no Guia do usuário da Amazon VPC.

Para criar um parâmetro SecureString e ingressar um nó em um domínio
1.

Insira parâmetros no sistema usando o AWS Tools for Windows PowerShell (Tools for Windows
PowerShell).
Write-SSMParameter -Name "domainName" -Value "DOMAIN-NAME" -Type String
Write-SSMParameter -Name "domainJoinUserName" -Value "DOMAIN\USERNAME" -Type String
Write-SSMParameter -Name "domainJoinPassword" -Value "PASSWORD" -Type SecureString

Important
Somente o valor de um parâmetro SecureString é criptografado. O nome do parâmetro, a
descrição e outras propriedades não são criptografados.
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2.

Anexe as seguintes políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) às permissões de
função do IAM para o nó:
• AmazonSSMManagedInstanceCore – necessário. Essa política gerenciada da AWS permite que um
nó gerenciado use a funcionalidade básica do serviço Systems Manager.
• AmazonSSMDirectoryServiceAccess – necessário. Essa política gerenciada da AWS permite que
o SSM Agent acesse o AWS Directory Service em seu nome para solicitações para ingressar no
domínio pelo nó gerenciado.
• Uma política personalizada para acesso ao bucket do S3: obrigatória. O SSM Agent, localizado
em um nó, executa tarefas do Systems Manager e requer acesso a buckets do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) específicos, de propriedade da Amazon. Na política de bucket do
S3 personalizada que você cria, também é possível fornecer acesso aos buckets do S3 de sua
propriedade que sejam necessários para as operações do Systems Manager.
Exemplos: você pode gravar a saída para comandos do Run Command ou sessões do Session
Manager para um bucket do S3 e usar essa saída posteriormente para a auditoria ou para
solução de problemas. Você armazena scripts de acesso ou listas de linha de base de patches
personalizados em um bucket do S3 e faz referência ao script ou à lista quando executa um
comando, ou quando uma linha de base de patch é aplicada.
Para obter informações sobre como criar uma política personalizada para acesso ao bucket
do Amazon S3, consulte Criar uma política personalizada de bucket do S3 para um perfil de
instância (p. 24)

Note
Salvar os dados de log de saída em um bucket do S3 é opcional, mas recomendamos
configurá-lo no início do seu processo de configuração do Systems Manager caso tenha
decidido usá-lo. Para obter mais informações, consulte Criar um bucket no Guia do usuário
do Amazon Simple Storage Service.
• CloudWatchAgentServerPolicy – opcional. Essa política gerenciada da AWS permite que você
execute o agente do CloudWatch em nós gerenciados. Essa política possibilita ler informações
sobre um nó e gravá-las no Amazon CloudWatch. Seu perfil de instância precisará dessa política
somente se você pretende usar recursos do Amazon EventBridge ou o CloudWatch Logs.

Note
Usar recursos do CloudWatch e do EventBridge é opcional, mas recomendamos configurálos no início do seu processo de configuração do Systems Manager se você decidiu usálos. Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário do Amazon EventBridge e
o Manual do usuário do Amazon CloudWatch Logs.
3.

Edite a função do IAM anexada ao nó e adicione a seguinte política: Essa política fornece as
permissões do nó para chamar o kms:Decrypt e a API ssm:CreateDocument.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"ssm:CreateDocument"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:region:account-id:key/kms-key-id"
]
}
]
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4.

Copie e cole o seguinte texto do json em um editor de texto e salve o arquivo como
JoinInstanceToDomain.json no seguinte local: c:\temp\JoinInstanceToDomain.json.
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "Run a PowerShell script to securely join a Windows Server instance
to a domain",
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runPowerShellScript",
"name": "runPowerShellWithSecureString",
"precondition": {
"StringEquals": [
"platformType",
"Windows"
]
},
"inputs": {
"runCommand": [
"$domain = (Get-SSMParameterValue -Name
domainName).Parameters[0].Value",
"if ((gwmi Win32_ComputerSystem).domain -eq $domain){write-host
\"Computer is part of $domain, exiting\"; exit 0}",
"$username = (Get-SSMParameterValue -Name
domainJoinUserName).Parameters[0].Value",
"$password = (Get-SSMParameterValue -Name domainJoinPassword WithDecryption $True).Parameters[0].Value | ConvertTo-SecureString -asPlainText Force",
"$credential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($username,$password)",
"Add-Computer -DomainName $domain -Credential $credential ErrorAction SilentlyContinue -ErrorVariable domainjoinerror",
"if($?){Write-Host \"Instance joined to domain successfully.
Restarting\"; exit 3010}else{Write-Host \"Instance failed to join domain with error:\"
$domainjoinerror; exit 1 }"
]
}
}
]
}

5.

Execute o comando a seguir no Tools for Windows PowerShell para criar um novo documento do
SSM.
$json = Get-Content C:\temp\JoinInstanceToDomain | Out-String
New-SSMDocument -Name JoinInstanceToDomain -Content $json -DocumentType Command

6.

Execute o comando a seguir no Tools for Windows PowerShell para associar o nó ao domínio.
Send-SSMCommand -InstanceId instance-id -DocumentName JoinInstanceToDomain

Se houver êxito, o comando retornará informações semelhantes às seguintes:
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer EC2ABCD-EXAMPLE.
Domain join succeeded, restarting
Computer is part of example.local, exiting

Se houver êxito, o comando retornará informações semelhantes às seguintes:
Failed to join domain with error:
Computer 'EC2ABCD-EXAMPLE' failed to join domain 'example.local'
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from its current workgroup 'WORKGROUP' with following error message:
The specified domain either does not exist or could not be contacted.

Use parâmetros do Parameter Store no Amazon Elastic
Kubernetes Service.
Para mostrar segredos do Secrets Manager e parâmetros do Parameter Store como arquivos montados
em pods do Amazon EKS, você pode usar o AWS Secrets and Configuration Provider (ASCP) para o
Driver CSI do Kubernetes Secrets Store. O ASCP funciona com o Amazon Elastic Kubernetes Service
(Amazon EKS) 1.17+. O Parameter Store é um recurso do AWS Systems Manager.
Com o ASCP, você pode recuperar parâmetros que são armazenados e gerenciados no Parameter Store.
Em seguida, você pode usar os parâmetros em suas cargas de trabalho em execução no Amazon EKS. Se
seu parâmetro contiver vários pares de valor de chave no formato JSON, você pode opcionalmente optar
por montá-los no Amazon EKS. O ASCP pode usar a sintaxe JMESPath para consultar os pares de valor
de chave em seu parâmetro.
Você pode usarAWS Identity and Access Management(IAM) funções e políticas para limitar o acesso aos
seus parâmetros a pods específicos do Amazon EKS em um cluster. O ASCP recupera a identidade do
pod e troca a identidade por uma função do IAM. O ASCP assume a função do IAM do pod. Em seguida,
ele pode recuperar parâmetros deParameter Storeque estão autorizados para essa função.
Para saber como integrar o Secrets Manager com o Amazon EKS, consulteUsando segredos do Secrets
Manager no Amazon Elastic Kubernetes Service.

Instalar o ASCP
O ASCP está disponível no GitHub nasecrets-store-csi-driver-proveder-awsrepositório do. O repositório
também contém arquivos YAML de exemplo para criar e montar um segredo. Instale primeiro o driver da
CSI do armazenamento do Kubernetes Secrets Store e, em seguida, instale o ASCP.

Para instalar o driver CSI do Armazenamento de Segredos do Kubernetes e o ASCP
1.

Para instalar o driver CSI do armazenamento de segredos do Kubernetes, execute os comandos a
seguir. Para obter instruções completas de instalação, consulte Installation (Instalação) no Kubernetes
Secrets Store CSI Driver Book. Para obter mais informações sobre como instalar o Helm, consulte
Usar o Helm com o Amazon EKS.
helm repo add secrets-store-csi-driver https://kubernetes-sigs.github.io/secrets-storecsi-driver/charts
helm install -n kube-system csi-secrets-store secrets-store-csi-driver/secrets-storecsi-driver

2.

Para instalar o ASCP, use o arquivo YAML no diretório de implantação do repositório do GitHub. Para
obter informações sobre como instalar a kubectl, consulte Instalar a kubectl.
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/secrets-store-csi-driverprovider-aws/main/deployment/aws-provider-installer.yaml

Etapa 1: configurar o controle de acesso
Para conceder acesso ao pod do Amazon EKS aos parâmetros noParameter Store, você primeiro cria uma
política que limita o acesso aos parâmetros que o pod precisa acessar. Em seguida, você cria umFunção
do IAM para conta de serviçoe anexe a política a ela. Para obter mais informações sobre como restringir
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o acesso a parâmetros do Systems Manager usando políticas do IAM, consulte Restringir o acesso a
parâmetros do Systems Manager usando políticas do IAM (p. 275).

Note
Ao usarParameter Storeparâmetros, a permissãossm:GetParametersé necessário na política.
O ASCP recupera a identidade do pod e a troca pela função do IAM. O ASCP assume a função do IAM do
pod, o que lhe dá acesso aos parâmetros autorizados por você.. Outros contêineres não podem acessar os
parâmetros, a menos que você também os associe à função do IAM.

Etapa 2: Montar parâmetros no Amazon EKS
Para mostrar parâmetros no Amazon EKS como se fossem arquivos no sistema de arquivos, crie
umSecretProviderClassYAML que contém informações sobre seus parâmetros e como montá-los no
pod Amazon EKS.
OSecretProviderClassdeve estar no mesmo namespace que o pod Amazon EKS que ele faz
referência.

SecretProviderClass
O arquivo SecretProviderClass tem o seguinte formato.
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1alpha1
kind: SecretProviderClass
metadata:
name: <NAME>
spec:
provider: aws
parameters:

parameters
Contém os detalhes da solicitação de montagem.
objects
Uma string contendo uma declaração YAML dos parâmetros a serem montados. Recomendamos
o uso de uma string com várias linhas ou um caractere pipe (|) no YAML.
objectName
O nome amigável do parâmetro. Isso se torna o nome do arquivo do parâmetro no pod
Amazon EKS, a menos que você especifiqueobjectAlias. Use o Name do parâmetro, não
um nome do recurso da Amazon (ARN) completo.
jmesPath
(Opcional) Um mapa das chaves no parâmetro codificado JSON para os arquivos a serem
montados no Amazon EKS. O exemplo a seguir mostra a aparência de um parâmetro
codificado em JSON.
{
}

"username" : "myusername",
"password" : "mypassword"

As chaves sãousernameepassword. O valor associado ausernameémyusername, e o
valor associado apasswordémypassword.

364

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Parameter Store

path
A chave no parâmetro.
objectAlias
O nome do arquivo a ser montado no pod Amazon EKS.
objectType
Necessário se você não usar um ARN do Secrets Manager paraobjectName. Pode ser
secretsmanager ou ssmparameter.
objectAlias
(Opcional) O nome do arquivo do parâmetro no pod do Amazon EKS. Se você não especificar
esse campo, aobjectNameaparece como o nome do arquivo.
objectVersion
(Opcional) O número da versão do parâmetro. Recomendamos que você não use esse
campo, pois é necessário atualizá-lo sempre que você atualizar o parâmetro. Por padrão,
a versão mais recente é usada. Para os parâmetros do Parameter Store, você pode usar
objectVersion ou objectVersionLabel mas não ambos.
objectVersionLabel
(Opcional) O rótulo do parâmetro para a versão. A versão padrão é a mais recente.
Para os parâmetros do Parameter Store, você pode usar objectVersion ou
objectVersionLabel mas não ambos.
region
(Opcional) A Região da AWS do parâmetro. Se você não usar esse campo, o ASCP procurará
a Região a partir da anotação no nó. Essa pesquisa adiciona sobrecarga para solicitações de
montagem, portanto, recomendamos que você forneça a Região para clusters que usam um grande
número de pods.
pathTranslation
(Opcional) Um único caractere de substituição a ser usado se o nome do arquivo (objectName ou
objectAlias) contiver o caractere separador de caminho, como barra (/) no Linux. Se um nome
de parâmetro contiver o separador de caminho, o ASCP não poderá criar um ficheiro montado com
esse nome. Em vez disso, você pode substituir o caractere separador de caminho por um caractere
diferente inserindo-o neste campo. Se você não usar esse campo, o padrão será sublinhado (_),
portanto, por exemplo,My/Path/Parametermonta comoMy_Path_Parameter.
Para impedir a substituição de caracteres, digite a stringFalse.

Exemplo
O exemplo de configuração a seguir mostra umSecretProviderClasscom umParameter Storerecurso
de parâmetro.
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1alpha1
kind: SecretProviderClass
metadata:
name: aws-secrets
spec:
provider: aws
parameters:
objects: |
- objectName: "MyParameter"
objectType: "ssmparameter"
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Etapa 3: Atualizar a implantação do YAML
Atualize sua implantação YAML para usar osecrets-store.csi.k8s.ioe faça referência
aoSecretProviderClasscriado na etapa anterior. Isso garante que seu cluster esteja usando o driver
CSI do Armazenamento de Segredos.
Abaixo está um exemplo de implantação YAML usando um SecretProviderClass nomeado awssecrets.
volumes:
- name: secrets-store-inline
csi:
driver: secrets-store.csi.k8s.io
readOnly: true
volumeAttributes:
secretProviderClass: "my-secret-provider-class"

Tutorial: Criar e montar um parâmetro em um pod Amazon EKS
Neste tutorial, você cria um exemplo de parâmetro noParameter Storee, em seguida, montar o parâmetro
em um pod Amazon EKS e implantá-lo.
Antes de começar, instale o ASCP. Para mais informações, consulte the section called “Instalar o
ASCP” (p. 363).

Para criar e montar um segredo
1.

DefinaRegião da AWSe o nome do seu cluster como variáveis shell para que você possa usá-los
nobashComandos do . Para region (região), insira a Região da AWS na qual o cluster do Amazon
EKS é executado. Em clustername, insira um nome para o cluster.
REGION=region
CLUSTERNAME=clustername

2.

Criar um parâmetro de teste.
aws ssm put-parameter --name "MyParameter" --value "EKS parameter" --type String -region "$Region"

3.

Crie uma política de recursos para o pod que limite o acesso ao parâmetro que você criou na etapa
anterior. Em <PARAMETERARN>, use o ARN do parâmetro. Salve o ARN da política em uma variável
do shell. Para recuperar o parâmetro ARN, useget-parameter.
POLICY_ARN=$(aws --region "$REGION" --query Policy.Arn --output text iam create-policy
--policy-name nginx-parameter-deployment-policy --policy-document '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": ["ssm:GetParameter", "ssm:GetParameters"],
"Resource": ["parameter-arn"]
} ]
}')

4.

Crie um provedor IAM OIDC Connect (OIDC) para o cluster, se você ainda não tiver um. Para obter
mais informações, consulte Criar um provedor IAM OIDC para o cluster.
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --region="$REGION" --cluster="$CLUSTERNAME" -approve # Only run this once
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5.

Crie a conta de serviço que o pod usa e associe a política de recursos criada na etapa 3 a essa conta
de serviço. Para este tutorial, use nginx-deployment-sa para o nome da conta de serviço. Para obter
mais informações, consulte Criar uma função e uma política do IAM para sua conta de serviço.
eksctl create iamserviceaccount --name nginx-deployment-sa --region="$REGION" --cluster
"$CLUSTERNAME" --attach-policy-arn "$POLICY_ARN" --approve --override-existingserviceaccounts

6.

Crie o SecretProviderClass para especificar qual parâmetro será montado no
pod. O comando a seguir usa o local do arquivo de umSecretProviderClassNome
doExampleSecretProviderClass.yaml. Para obter informações sobre como criar seu próprio
SecretProviderClass, consulte the section called “SecretProviderClass” (p. 364).
kubectl apply -f ./ExampleSecretProviderClass.yaml

7.

Implante seu pod. O comando a seguir usa um arquivo de implantação
chamadoExampleDeployment.yaml. Para obter informações sobre como criar seu próprio
SecretProviderClass, consulte the section called “Etapa 3: Atualizar a implantação do
YAML” (p. 366).
kubectl apply -f ./ExampleDeployment.yaml

8.

Para verificar se o parâmetro foi montado corretamente, use o comando a seguir e confirme se o valor
do parâmetro aparece.
kubectl exec -it $(kubectl get pods | awk '/nginx-deployment/{print $1}' | head -1)
cat /mnt/secrets-store/MyParameter; echo

O valor do parâmetro é exibido.
"EKS parameter"

Solução de problemas
Você pode visualizar a maioria dos erros ao descrever a implantação do pod.

Para ver mensagens de erro para o contêiner
1.

Obtenha uma lista de nomes de pods com o comando a seguir. Se você não estiver usando o
namespace padrão, use -n <NAMESPACE>.
kubectl get pods

2.

Para descrever o pod, no comando a seguir, para pod-id use o ID dos pods encontrados na etapa
anterior. Se você não estiver usando o namespace padrão, use -n <NAMESPACE>.
kubectl describe pod/pod-id

Para ver erros para o ASCP
•

Para encontrar mais informações nos logs do provedor, no comando a seguir, para pod-id, use o ID
do pod csi-secrets-store-provider-aws.
kubectl -n kube-system get pods
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kubectl -n kube-system logs pod/pod-id

Auditar e registrar atividades do Parameter Store em
log
O AWS CloudTrail captura chamadas à API feitas no console do AWS Systems Manager, na AWS
Command Line Interface (AWS CLI) e no SDK do Systems Manager. Você pode visualizar as informações
no console do CloudTrail ou em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Todos os
logs do CloudTrail para sua conta usam um bucket. Para obter mais informações sobre como visualizar
e utilizar os logs do CloudTrail de atividades do Systems Manager, consulte Registrar em log chamadas
de API do AWS Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526). Para obter mais informações
sobre opções de auditoria e registro para o Systems Manager, consulte Monitorar o AWS Systems
Manager (p. 1511).

Resolução de problemas Parameter Store
Use as informações a seguir para ajudar a solucionar problemas com o Parameter Store, um recurso do
AWS Systems Manager.

Solução de problemas de criação de parâmetros
aws:ec2:image
Use as seguintes informações para ajudar a solucionar problemas com a criação de parâmetros de tipo de
dados aws:ec2:image.

O EventBridge relata a mensagem de falha “Não é possível descrever o recurso”
Problema: você executou um comando para criar um parâmetro aws:ec2:image, mas a criação do
parâmetro falhou. Você recebe uma notificação do Amazon EventBridge que relata a exceção "Unable to
Describe Resource" (“Não é possível descrever o recurso”).
Solução: essa mensagem pode indicar o seguinte:
• Você não recebeu a permissão do AWS Identity and Access Management IAM para a operação da
API ec2:DescribeImages ou não tem permissão para acessar a imagem específica referenciada
no parâmetro. Entre em contato com um usuário do IAM com permissões de administrador em sua
organização para solicitar as permissões necessárias.
• O ID da Amazon Machine Image (AMI) que você inseriu como um valor de parâmetro não é válido. Insira
o ID de uma AMI que esteja disponível na Região da AWS e conta atuais em que você está trabalhando.

O novo parâmetro aws:ec2:image não está disponível
Problema: você acabou de executar um comando para criar um parâmetro aws:ec2:image e um número
de versão foi relatado, mas o parâmetro não está disponível.
• Solução: quando você executa o comando para criar um parâmetro que usa o tipo de dados
aws:ec2:image, um número de versão é gerado para o parâmetro imediatamente, mas o formato do
parâmetro deve ser validado antes que o parâmetro esteja disponível. Esse processo pode levar até
alguns minutos. Para monitorar o processo de criação e validação de parâmetros, você pode fazer o
seguinte:
• Use o EventBridge para enviar notificações sobre as operações dos parâmetros create e update.
Essas notificações relatam se uma operação de parâmetro foi bem-sucedida ou não. Para obter
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informações sobre como se inscrever em eventos do Parameter Store no EventBridge, consulte
Configurar notificações ou acionar ações com base nos eventos do Parameter Store (p. 290).
• Na seção Parameter Store do console do Systems Manager, atualize a lista de parâmetros
periodicamente para verificar os detalhes do parâmetro novo ou atualizado.
• Use o comando GetParameter para verificar o parâmetro novo ou atualizado. Por exemplo, usando a
AWS Command Line Interface (AWS CLI):
aws ssm get-parameter --name MyParameter

Para um novo parâmetro, uma mensagem ParameterNotFound é retornada até que o parâmetro
seja validado. Para um parâmetro existente que você estiver atualizando, as informações sobre a nova
versão não serão incluídas até que o parâmetro seja validado.
Se você tentar criar ou atualizar o parâmetro novamente antes que o processo de validação seja
concluído, o sistema informará que a validação ainda está em andamento. Se o parâmetro não for criado
ou atualizado com êxito, você poderá tentar novamente após cinco minutos da tentativa original.
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Gerenciamento de alterações do
AWS Systems Manager
O AWS Systems Manager fornece os recursos a seguir para fazer as alterações em seus recursos da
AWS.
Tópicos
• AWS Systems Manager Change Manager (p. 370)
• AWS Systems Manager Automation (p. 421)
• AWS Systems Manager Change Calendar (p. 721)
• AWS Systems Manager Maintenance Windows (p. 733)

AWS Systems Manager Change Manager
O Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager, é um framework de gerenciamento
de alterações corporativas para solicitar, aprovar, implementar e emitir relatórios sobre alterações
operacionais em sua configuração e infraestrutura de aplicações. Em uma única Conta de administrador
delegado, se você usar o AWS Organizations, poderá gerenciar alterações em várias Contas da AWS e
Regiões da AWS. Como alternativa, usando um conta local, você pode gerenciar alterações para uma
única Conta da AWS. Use o Change Manager para gerenciar alterações em recursos da AWS e recursos
on-premises. Para começar a usar o Change Manager, abra o Systems Manager console (Console do
gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha Change Manager.
Com o Change Manager, você pode usar modelos de alterações pré-aprovado para ajudar a automatizar
os processos de alteração para seus recursos e ajudar a evitar resultados não intencionais ao fazer
alterações operacionais. Cada modelo de alteração especifica o seguinte:
• Um ou mais runbooks do Automation para um usuário escolher ao criar uma solicitação de alteração. As
alterações feitas nos recursos são definidas nos runbooks do Automation. Você pode incluir runbooks
personalizados ou runbooks gerenciados da AWS (p. 626) nos modelos de alteração criados. Quando
um usuário cria uma solicitação de alteração, ele pode escolher qual dos runbooks disponíveis incluir
na solicitação. Além disso, você pode criar modelos de alteração que permitem que o usuário que faz a
solicitação especifique qualquer runbook na solicitação de alteração.
• Os usuários da conta que devem revisar solicitações de alteração feitas usando esse modelo de
alteração.
• O tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) usado para notificar os aprovadores
atribuídos de que uma solicitação de alteração está pronta para análise.
• O alarme do Amazon CloudWatch usado para monitorar o fluxo de trabalho do runbook.
• O tópico do Amazon SNS usado para enviar notificações sobre alterações de status para solicitações de
alteração criadas usando o modelo de alteração.
• As tags a serem aplicadas ao modelo de alteração para uso na categorização e filtragem dos modelos
de alteração.
• Se as solicitações de alteração criadas com o modelo de alteração podem ser executadas sem uma
etapa de aprovação (solicitações aprovadas automaticamente).
Através da sua integração com o Change Calendar, que é outro recurso do Systems Manager, o
Change Manager também ajudará você a implementar alterações com segurança, evitando conflitos
de agendamento com eventos comerciais importantes. A integração do Change Manager com o AWS
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Organizations e AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ajuda você a gerenciar
alterações em toda a organização em uma única conta usando seu sistema de gerenciamento de
identidades existente. Você pode monitorar o progresso das alterações no Change Manager e auditar
alterações operacionais em toda a organização, proporcionando visibilidade e responsabilidade
aprimoradas.
O Change Manager complementa os controles de segurança das práticas de integração contínua (CI)
e a metodologia de fornecimento contínuo (CD). O Change Manager não se destina a alterações feitas
como parte de um processo de lançamento automatizado, como um pipeline CI/CD, a menos que haja uma
exceção ou aprovação necessária.

Como o Change Manager funciona
Quando a necessidade de uma alteração operacional padrão ou de emergência for identificada, alguém na
organização criará uma solicitação de alteração baseada em um dos modelos de alteração criados para
uso em sua organização ou conta.
Se a alteração solicitada exigir aprovações manuais, o Change Manager notificará os aprovadores
designados por meio de uma notificação do Amazon SNS de que uma solicitação de alteração está pronta
para sua revisão. Você pode designar aprovadores para solicitações de alteração no modelo de alteração
ou permitir que os usuários designem aprovadores na própria solicitação de alteração. Você pode atribuir
diferentes revisores a diferentes modelos. Por exemplo, atribua um usuário, grupo de usuários ou função
do AWS Identity and Access Management (IAM) que devem aprovar as solicitações de alterações em nós
gerenciados e outro usuário, grupo ou função do IAM para alterações no banco de dados. Se o modelo de
alteração permitir aprovações automáticas e a política de usuário do IAM de um solicitante não as proibir,
o usuário também poderá optar por executar o runbook do Automation para sua solicitação sem uma etapa
de revisão (com exceção dos eventos de congelamento de alteração).
Para cada modelo de alteração, você pode adicionar até cinco níveis de aprovadores. Por exemplo, você
pode exigir que os revisores técnicos aprovem primeiro uma solicitação de alteração criada a partir de um
modelo de alteração e, em seguida, solicitar um segundo nível de aprovações de um ou mais gerentes.
O Change Manager é integrado ao AWS Systems Manager Change Calendar (p. 721). Quando uma
alteração solicitada é aprovada, o sistema primeiro determina se a solicitação entra em conflito com outras
atividades comerciais agendadas. Se um conflito for detectado, o Change Manager poderá bloquear a
alteração ou exigir aprovações adicionais antes de iniciar o fluxo de trabalho do runbook. Por exemplo,
você pode permitir alterações somente durante o horário comercial para garantir que as equipes estejam
disponíveis para gerenciar problemas inesperados. Para quaisquer alterações solicitadas para serem
executadas fora desse horário, você pode solicitar a aprovação da gerência de nível superior no formato
de change freeze approvers (alterar aprovadores de congelamento). Para mudanças de emergência,
o Change Manager pode ignorar a etapa de verificação Change Calendar para conflitos ou eventos de
bloqueio após a aprovação de uma solicitação de alteração.
Quando for a hora de implementar uma alteração aprovada, o Change Manager executará o runbook
do Automation especificado na solicitação de alteração associada. Somente as operações definidas em
solicitações de alteração aprovadas serão permitidas quando os fluxos de trabalho de runbook forem
executados. Essa abordagem ajuda você a evitar resultados não intencionais enquanto as mudanças
estiverem sendo implementadas.
Além de restringir as alterações que podem ser feitas quando um fluxo de trabalho de runbook for
executado, o Change Manager também ajuda a controlar a simultaneidade e os limites de erros. Você
escolhe quantos recursos um fluxo de trabalho de runbook pode executar de uma só vez, quantas contas
a alteração pode executar de uma só vez e quantas falhas serão permitidas antes do processo ser
interrompido e (se o runbook incluir um script de reversão) revertido. Você também pode monitorar o
andamento das alterações feitas usando os alarmes do CloudWatch.
Após a conclusão de um fluxo de trabalho do runbook, você pode revisar os detalhes sobre as alterações
feitas. Esses detalhes incluem o motivo de uma solicitação de alteração, qual modelo de alteração foi
usado, quem solicitou e aprovou as alterações e como as alterações foram implementadas.

371

AWS Systems Manager Guia do usuário
Como o Change Manager beneficia minhas operações?

Mais informações
Apresentação do AWS Systems ManagerChange Manager no Blog de notícias da AWS

Como o Change Manager beneficia minhas
operações?
Os benefícios do Change Manager incluem o seguinte:
• Reduza o risco de interrupção do serviço e tempo de inatividade
O Change Manager pode tornar as alterações operacionais mais seguras, garantindo que apenas as
alterações aprovadas sejam implementadas quando um fluxo de trabalho de runbook for executado.
Você pode bloquear alterações não planejadas e não revisadas. O Change Manager ajuda você a evitar
os tipos de resultados não intencionais causados por erro humano que exigem horas dispendiosas de
pesquisa e retrocesso.
• Obtenha auditoria e relatórios detalhados sobre os históricos de alterações
O Change Manager fornece responsabilidade com uma maneira consistente de relatar e auditar
alterações feitas em toda a organização, a intenção das alterações e detalhes sobre quem as aprovou e
implementou.
• Evite conflitos ou violações de agendamento
O Change Manager pode detectar conflitos de agendamento, como eventos de feriados ou lançamentos
de novos produtos, com base no calendário de alterações ativo da sua organização. Você pode permitir
que fluxos de trabalho do runbook sejam executados somente durante o horário comercial ou permiti-los
somente com aprovações adicionais.
• Adapte os requisitos de mudança aos seus negócios em mudança
Durante diferentes períodos comerciais, você poderá implementar diferentes requisitos de
gerenciamento de alterações. Por exemplo, durante a geração de relatórios de fim de mês, época fiscal
ou outros períodos comerciais críticos, você pode bloquear alterações ou exigir aprovação em nível de
diretoria para alterações que possam introduzir riscos operacionais desnecessários.
• Gerencie centralmente as alterações nas contas
Através da sua integração com o Organizations, o Change Manager permite que você gerencie
alterações em todas as unidades organizacionais (UOs) em uma única conta de administrador delegado.
É possível ativar o Change Manager para uso com toda a sua organização ou com apenas algumas das
suas UOs.

Quem deve usar o Change Manager?
O Change Manager é apropriado para o seguinte clientes e organizações da AWS:
• Qualquer cliente da AWS que quiser melhorar a segurança e a governança das alterações operacionais
feitas em seus ambientes na nuvem ou on-premises.
• As organizações que desejam aumentar a colaboração e a visibilidade entre as equipes, melhorar a
disponibilidade das aplicações evitando o tempo de inatividade e reduzir o risco associado a tarefas
manuais e repetitivas.
• Organizações que devem estar em conformidade com as práticas recomendadas para o gerenciamento
de alterações.
• Clientes que precisam de um histórico totalmente auditável das alterações feitas em sua configuração e
infraestrutura de aplicações.
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Quais são os principais recursos do Change
Manager?
Os principais recursos do Change Manager incluem o seguinte:
• Suporte integrado para as práticas recomendadas de gerenciamento de alterações
Com o Change Manager, você pode aplicar práticas recomendadas de gerenciamento de alterações
selecionadas às suas operações. Você pode ativar uma das seguintes opções:
• Confira o Change Calendar para ver se os eventos estão restritos de forma que as alterações sejam
feitas somente durante períodos de calendário abertos.
• Permitir alterações durante eventos restritos com aprovações extras de aprovadores de congelamento
de alterações.
• Exija que os alarmes do CloudWatch sejam especificados para todos os modelos de alteração.
• Exija que todos os modelos de alteração criados em sua conta sejam revisados e aprovados antes
que possam ser usados para criar solicitações de alteração.
• Caminhos diferentes de aprovação para períodos de calendário fechados e solicitações de alteração de
emergência
Você pode permitir que uma opção escolha o Change Calendar para eventos restritos e bloqueie
solicitações de alteração aprovadas, até que o evento seja concluído. No entanto, você também pode
designar um segundo grupo de aprovadores, alterar aprovadores congelados, que podem permitir que
a alteração seja feita mesmo que o calendário esteja fechado. Você também pode criar modelos de
alteração de emergência. As solicitações de alteração criadas a partir de um modelo de alteração de
emergência ainda exigem aprovações regulares, mas não estão sujeitas às restrições do calendário e
não exigem aprovações de congelamento de alterações.
• Controle como e quando os fluxos de trabalho do runbook são iniciados
Os fluxos de trabalho do runbook podem ser iniciados de acordo com uma programação ou assim que
as aprovações forem concluídas (sujeito a regras de restrição de calendário).
• Suporte de notificação integrado
Especifique quem na sua organização deve revisar e aprovar modelos e solicitações de alteração.
Atribua um tópico do Amazon SNS a um modelo de alteração para enviar notificações aos assinantes do
tópico sobre alterações de status para solicitações de alteração criadas com esse modelo de alteração.
• Integração com AWS Systems Manager Change Calendar
O Change Manager permite que os administradores restrinjam alterações de agendamento durante
períodos de tempo especificados. Por exemplo, você pode criar uma política que permita alterações
somente durante o horário comercial para garantir que a equipe esteja disponível para lidar com
quaisquer problemas. Você também pode restringir alterações durante eventos comerciais importantes.
Por exemplo, as empresas de varejo podem restringir as alterações durante grandes eventos de vendas.
Você também pode exigir aprovações adicionais durante períodos restritos.
• Integração com o AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) e suporte ao Active
Directory
Com a integração ao IAM Identity Center, os membros da sua organização podem acessar Contas
da AWS e gerenciar seus recursos usando o Systems Manager, com base em uma identidade de um
usuário comum. Usando o IAM Identity Center, você pode atribuir acesso de usuários a contas na AWS.
A integração com o Active Directory torna possível atribuir usuários em sua conta do Active Directory
como aprovadores para modelos de alteração criados para as operações do Change Manager.
• Integração com alarmes do Amazon CloudWatch
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O Change Manager é integrado aos alarmes do CloudWatch. O Change Manager escuta os alarmes
do CloudWatch durante o fluxo de trabalho do runbook e executa todas as ações, incluindo o envio de
notificações definidas para o alarme.
• Integração com AWS Organizations
Usando os recursos de contas cruzadas fornecidos pelo Organizations, você pode usar uma conta de
administrador delegado para gerenciar as operações do Change Manager em UOs da sua organização.
Na conta de gerenciamento do Organizations, você pode especificar qual conta será a conta de
administrador delegado. Você também pode controlar em quais das UOs o Change Manager pode ser
usado.

Há cobrança pelo uso do Change Manager?
Sim. O preço do Change Manager é calculado com base no pagamento conforme o uso. Você paga
somente pelo que usar. Para obter mais informações, consulte Preços do AWS Systems Manager.

Quais são os componentes primários do Change
Manager?
Os componentes do Change Manager que você usa para gerenciar o processo de alteração em sua
organização ou conta incluem o seguinte:

Conta de administrador delegado
Se você usar o Change Manager em uma organização, você usará uma conta de administrador delegado.
Esta é a Conta da AWS designada como a conta para gerenciar atividades de operações no Systems
Manager, incluindo o Change Manager. A conta de administrador delegado gerencia as atividades de
alteração em toda a organização. Quando você configura sua organização para usar o Change Manager,
você especifica qual das suas contas desempenhará essa função. A conta de administrador delegado
deve ser o único membro da unidade organizacional (UO) à qual está atribuída. A conta de administrador
delegado não será necessária se você usar o Change Manager apenas com uma única Conta da AWS.

Important
Se você usar o Change Manager em uma organização, recomendamos sempre fazer as
alterações na conta de administrador delegado. Embora você possa fazer alterações de
outras contas na organização, essas alterações não serão relatadas ou visíveis na conta do
administrador delegado.

Modelo de alteração
Um modelo de alteração é uma coleção de definições de configuração no Change Managerque definem
itens como aprovações obrigatórias, runbooks disponíveis e opções de notificação para solicitações de
alteração.
Você pode exigir que os modelos de alteração criados pelos usuários em sua organização ou conta
passem por um processo de aprovação antes que possam ser usados.
O Change Manager oferece suporte a dois tipos de modelos de alteração. Para uma solicitação de
alteração aprovada que se baseia em um modelo de alteração de emergência, a alteração solicitada pode
ser feita mesmo que existam eventos de bloqueio no Change Calendar. Para uma solicitação de alteração
aprovada que se baseia em um modelo de alteração padrão, a alteração solicitada não poderá ser feita se
houver eventos de bloqueio no Change Calendar a menos que aprovações adicionais sejam recebidas dos
aprovadores designados em change freeze event (alterar evento de congelamento).
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Solicitação de alteração
Uma solicitação de alteração é uma solicitação no Change Manager para executar um runbook do
Automation que atualiza um ou mais recursos na AWS ou em ambientes on-premises. Uma solicitação de
alteração é criada usando um modelo de alteração.
Quando você cria uma solicitação de alteração, um ou mais aprovadores em sua organização ou conta
devem revisar e aprovar a solicitação. Sem as aprovações necessárias, o fluxo de trabalho do runbook,
que aplica as alterações solicitadas, não tem permissão para ser executado.
No sistema, as solicitações de alteração são um tipo de OpsItem no AWS Systems Manager OpsCenter.
No entanto, OpsItems do tipo /aws/changerequest não são exibidos no OpsCenter. Como OpsItems,
as solicitações de alteração estão sujeitas às mesmas cotas impostas que os outros tipos de OpsItems.
Para obter informações sobre o número de OpsItems que podem ser criados para uma Conta da AWS em
uma Região da AWS, consulte Quais são as cotas para o OpsCenter? (p. 198).
Além disso, para criar uma solicitação de alteração programaticamente, não chame a operação da API
CreateOpsItem, Use a operação StartChangeRequestExecution da API. Mas, em vez de ser
executada imediatamente, a solicitação de alteração deve ser aprovada, e não deve haver nenhum
evento de bloqueio no Change Calendar para impedir que o fluxo de trabalho seja executado. Quando as
aprovações tiverem sido recebidas e o calendário não estiver bloqueado (ou tiver permissão para ignorar
eventos de bloqueio do calendário), a ação StartChangeRequestExecution poderá ser concluída.

Fluxo de trabalho do runbook
Um fluxo de trabalho de runbook é o processo de alterações solicitadas que estão sendo feitas nos
recursos direcionados no ambiente de nuvem ou on-premises. Cada solicitação de alteração designa um
único runbook do Automation a ser usado para fazer a alteração solicitada. O fluxo de trabalho do runbook
ocorre depois que todas as aprovações necessárias foram concedidas e não houver eventos de bloqueio
no Change Calendar. Se a alteração tiver sido agendada para uma data e hora específicas, o fluxo de
trabalho do runbook não começará até o horário agendado, mesmo que todas as aprovações tenham sido
recebidas e o calendário não esteja bloqueado.
Tópicos
• Configurar o Change Manager (p. 375)
• Trabalho com Change Manager (p. 393)
• Auditar e registrar atividades do Change Manager em log (p. 420)
• Resolução de problemas Change Manager (p. 420)

Configurar o Change Manager
Você pode usar o Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para gerenciar alterações de
uma organização inteira, conforme configurado no AWS Organizations, ou para uma única Conta da AWS.
Se você estiver usando o Change Manager com uma organização, comece com o tópico Configure o
Change Manager para uma organização (conta de gerenciamento) (p. 376) e, em seguida, vá para
Configurar as opções e práticas recomendadas do Change Manager (p. 381).
Se você estiver usando Change Manager com uma única conta, vá diretamente para Configurar as opções
e práticas recomendadas do Change Manager (p. 381).

Note
Se começar você a usar o Change Manager com uma única conta, mas essa conta é
posteriormente adicionada a uma unidade organizacional para a qual o Change Manager for
permitido, as configurações de conta única serão desconsideradas.

375

AWS Systems Manager Guia do usuário
Configurar o Change Manager

Tópicos
• Configure o Change Manager para uma organização (conta de gerenciamento) (p. 376)
• Configurar as opções e práticas recomendadas do Change Manager (p. 381)
• Configurar perfis e permissões para o Change Manager (p. 387)
• Controlar o acesso a fluxos de trabalho do runbook de aprovação automática (p. 392)

Configure o Change Manager para uma organização (conta de
gerenciamento)
As tarefas neste tópico se aplicam se você estiver usando o Change Manager, um recurso do AWS
Systems Manager, com uma organização configurada no AWS Organizations. Se você quiser usar o
Change Manager apenas com uma única Conta da AWS, vá para o tópico Configurar as opções e práticas
recomendadas do Change Manager (p. 381).
Execute as tarefas nesta seção em uma Conta da AWS que estiver atuando como a Conta de
gerenciamento no Organizations. Para obter informações sobre a conta de gerenciamento e outros
conceitos do Organizations, consulte Terminologia e conceitos do AWS Organizations.
Se você precisar ativar o Organizations e especificar sua conta como conta de gerenciamento antes de
prosseguir, consulte Criar e gerenciar uma organização no Manual do usuário do AWS Organizations.

Note
Esse processo de configuração não pode ser executado na seguinte Regiões da AWS:
• UE (Milão) (eu-south-1)
• Oriente Médio (Bahrein) (me-south-1)
• África (Cidade do Cabo) (af-south-1)
• Ásia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1)
Verifique se você está trabalhando em uma região diferente em sua conta de gerenciamento para
este procedimento.
Durante o procedimento de instalação, você realizará as seguintes tarefas principais no Quick Setup, um
recurso do AWS Systems Manager.
• Tarefa 1: Registrar a conta do administrador delegado do para a sua organização
As tarefas relacionadas à alteração que são executadas usando o Change Manager são gerenciadas em
uma de suas contas-membro, que você especifique como a conta de administrador delegado. A conta
de administrador delegado na qual você registra o Change Manager torna-se a conta de administrador
delegado para todas as operações do Systems Manager. (Você pode ter contas de administrador
delegado para outros Serviços da AWS). A conta de administrador delegado do Change Manager,
que não é o mesmo que sua conta de gerenciamento, gerencia atividades de alteração em toda a
organização, incluindo modelos de alteração, solicitações de alteração e aprovações para cada uma
delas. Na conta de administrador delegado, você também especifica outras opções de configuração para
o as operações do Change Manager.

Important
A conta de administrador delegado deve ser o único membro da unidade organizacional (UO)
ao qual está atribuída no Organizations.
• Tarefa 2: Definir e especificar as políticas de acesso do runbook para funções do solicitante de
alterações ou funções de trabalho personalizadas, que você quiser usar para as operações do Change
Manager
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Para criar solicitações de alteração no Change Manager, os usuários em suas contas de membros
devem ter permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para acessar somente os
runbooks do Automation e alterar os modelos que você disponibilizar para eles.

Note
Quando um usuário cria uma solicitação de alteração, ele primeiro seleciona um modelo de
alteração. Esse modelo de alteração pode disponibilizar vários runbooks, mas o usuário pode
selecionar apenas um runbook para cada solicitação de alteração. Os modelos de alteração
também podem ser configurados para permitir que os usuários incluam qualquer runbook
disponível em suas solicitações.
Para conceder as permissões necessárias, o Change Manager usa o conceito de funções de trabalho,
que também é usado pelo IAM. No entanto, ao contrário das Políticas gerenciadas pela AWS para
as funções de trabalho no IAM, você especifica os nomes das suas funções de trabalho do Change
Manager e as permissões do IAM para elas.
Quando você configura uma função de trabalho, recomendamos criar uma política personalizada e
fornecer apenas as permissões necessárias para executar tarefas de gerenciamento de alterações.
Por exemplo, você pode especificar permissões que limitem os usuários a esse conjunto específico de
runbooks com base nas funções de trabalho que você definir.
Por exemplo, você pode criar uma função de trabalho com o nome DBAdmin. Para essa função de
trabalho, você pode conceder apenas permissões necessárias para runbooks relacionados aos bancos
de dados do Amazon DynamoDB, como AWS-CreateDynamoDbBackup e AWSConfigRemediationDeleteDynamoDbTable.
Como outro exemplo, você pode conceder a alguns usuários apenas as permissões necessárias
para trabalhar com runbooks relacionados aos buckets do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3), como AWS-ConfigureS3BucketLogging e AWSConfigRemediationConfigureS3BucketPublicAccessBlock.
O processo de configuração no Quick Setup para o Change Manager também disponibiliza um conjunto
de permissões administrativas completas do Systems Manager para aplicar a uma função administrativa
criada.
Cada configuração do Change Manager Quick Setup que você implanta cria uma função de trabalho
em sua conta de administrador delegado com permissões para executar modelos do Change Manager
e runbooks do Automation nas unidades organizacionais que você selecionou. Você pode criar até 15
configurações do Quick Setup para o Change Manager.
• Tarefa 3: Escolher quais contas de membro em sua organização usar com o Change Manager
Você pode usar o Change Manager com todas as contas de membros em todas as unidades
organizacionais que estiverem configuradas no Organizations e em todas as Regiões da AWS em
que eles operam. Se você preferir, use o Change Manager com apenas algumas de suas unidades
organizacionais.

Important
Recomendamos enfaticamente que, antes de iniciar este procedimento, você leia as etapas
para entender as opções de configuração que você está escolhendo e as permissões que está
concedendo. Planeje principalmente as funções de trabalho personalizadas que você criará e as
permissões atribuídas a cada função de trabalho. Isso garante que, posteriormente, você anexar
as políticas de função de trabalho criadas a usuários individuais, grupos de usuários ou funções
do IAM, eles estejam recebendo somente as permissões que você quer que eles tenham.
Como prática recomendada, comece configurando a conta de administrador delegado usando
o login de um administrador da Conta da AWS. Em seguida, configure as funções de trabalho e
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suas permissões depois de criar os modelos de alteração e identificar os runbooks que cada um
usa.
Para configurar o Change Manager para uso com uma organização, execute a seguinte tarefa na área
Quick Setup do console do Systems Manager.
Repita essa tarefa para cada função de trabalho que você deseja criar para sua organização. Cada função
de trabalho criada pode ter permissões para um conjunto diferente de unidades organizacionais.

Para configurar uma organização no Change Manager na conta de gerenciamento de uma
organização
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Quick Setup.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Quick Setup no painel de navegação.

3.

Escolha Create (Criar OpsItem).
- ou Se a página inicial do Quick Setup abrir primeiro, escolha Get started(Conceitos básicos) e Create
(Criar).

4.

Selecione Change Manager e, a seguir, escolha Next (Próximo).

5.

Para a Delegated administrator account (Conta de administrador delegado), digite o ID da Conta da
AWS que você quer usar para gerenciar modelos de alteração, solicitações de alteração e fluxos de
trabalho de runbook no Change Manager.
Se você tiver especificado anteriormente uma conta de administrador delegado para o Systems
Manager, seu ID já será relatado neste campo.

Important
A conta de administrador delegado deve ser o único membro da unidade organizacional (UO)
ao qual está atribuída no Organizations.
Se a conta de administrador delegado que você registrar for posteriormente cancelada dessa
função, o sistema removerá suas permissões para gerenciar operações do Systems Manager
ao mesmo tempo. Tenha em mente que será necessário que você retorne ao Quick Setup,
designe uma conta de administrador delegado diferente e especifique todas as funções e
permissões de trabalho novamente.
Se você usar o Change Manager em uma organização, recomendamos sempre fazer as
alterações na conta de administrador delegado. Embora você possa fazer alterações de
outras contas na organização, essas alterações não serão relatadas ou visíveis na conta do
administrador delegado.
6.

Na seção Permissions to request and make changes (Permissões para solicitar e fazer alterações),
faça o seguinte:

Note
Cada configuração de implantação criada fornece a política de permissões para apenas uma
função de trabalho. Você pode retornar ao Quick Setup mais tarde para criar mais funções de
trabalho quando você tiver criado modelos de alteração para usar em suas operações.
Para criar uma função administrativa: para uma função de trabalho de administrador que tenha
permissões do IAM para todos as ações da AWS, faça o seguinte:
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Important
A concessão de permissões administrativas completas aos usuários deve ser feita com
moderação e somente se suas funções exigirem acesso total ao Systems Manager.
Para obter informações importantes sobre considerações de segurança para acesso
ao Systems Manager, consulte Identity and Access Management para o AWS Systems
Manager (p. 1457) e Melhores práticas de segurança do Systems Manager (p. 1506).
1. Para Job function (Função de trabalho), insira um nome para identificar essa função e suas
permissões, como MyAWSAdmin.
2. Para Role and permissions option (Opção Função e permissões), escolha Administrator
permissions (Permissões de administrador).
Para criar outras funções de trabalho: para criar uma função não administrativa, faça o seguinte:
1. Para Job function (Função de trabalho), insira um nome para identificar essa função e sugira as
permissões. O nome escolhido deverá representar o escopo dos runbooks para os quais você
fornecerá permissões, como DBAdmin ou S3Admin.
2. Para Role and permissions option (Opção Função e permissões), escolha Custom permissions
(Permissões personalizadas).
3. Em Permissions policy editor (Editor de políticas de permissões), insira as permissões do IAM, no
formato JSON, para conceder a essa função de trabalho.

Tip
Recomendamos que você use o editor de políticas do IAM para construir sua política e, em
seguida, cole a política JSON no campo Permissions policy (Política de permissões).
Exemplo de política: gerenciamento de banco de dados do DynamoDB
Por exemplo, você pode começar com o conteúdo da política que fornece permissões para trabalhar
com os documentos do Systems Manager (documentos SSM), os quais a função de trabalho precisa
acessar. Aqui está um exemplo de conteúdo de política que concede acesso a todos os runbooks do
Automation gerenciados pela AWS relacionados aos bancos de dados do DynamoDB e dois modelos
de alteração que foram criados no exemplo Conta da AWS 123456789012, na região Leste dos EUA
(Ohio) (us-east-2).
A política também inclui permissão para a operação StartChangeRequestExecution, que é necessária
para criar uma solicitação de alteração no Change Calendar.

Note
Este exemplo não é abrangente. Permissões adicionais podem ser necessárias para
trabalhar com outros recursos da AWS, como bancos de dados e nós.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:CreateDocument",
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:DescribeDocumentParameters",
"ssm:DescribeDocumentPermission",
"ssm:GetDocument",
"ssm:ListDocumentVersions",
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"ssm:ModifyDocumentPermission",
"ssm:UpdateDocument",
"ssm:UpdateDocumentDefaultVersion"

],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:region:*:document/AWS-CreateDynamoDbBackup",
"arn:aws:ssm:region:*:document/AWS-AWS-DeleteDynamoDbBackup",
"arn:aws:ssm:region:*:document/AWS-DeleteDynamoDbTableBackups",
"arn:aws:ssm:region:*:document/AWSConfigRemediationDeleteDynamoDbTable",
"arn:aws:ssm:region:*:document/AWSConfigRemediationEnableEncryptionOnDynamoDbTable",
"arn:aws:ssm:region:*:document/AWSConfigRemediationEnablePITRForDynamoDbTable",
"arn:aws:ssm:region:123456789012:document/MyFirstDBChangeTemplate",
"arn:aws:ssm:region:123456789012:document/MySecondDBChangeTemplate"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:ListDocuments",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:StartChangeRequestExecution",
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:automation-definition/*:*"
}
]
}

Para obter mais informações sobre políticas do IAM, consulte Gerenciamento de acesso para recursos
do AWS e Criar políticas do IAM no Manual do usuário do IAM.
7.

Na seção Targets (Destinos), escolha se deseja conceder permissões para a função de trabalho que
você está criando para toda a organização ou apenas algumas de suas unidades organizacionais.
Se você escolher Entire organization (Toda a organização), continue na etapa 9.
Se escolher Custom (Personalizado), continue na etapa 8.

8.

Na seção Target OUs (UOs de destino), marque as caixas de seleção das unidades organizacionais a
serem usadas com o Change Manager.

9.

Escolha Create (Criar OpsItem).

Depois que o sistema terminar a configuração do Change Manager para sua organização, ele exibirá um
resumo das implantações. Essas informações de resumo incluem o nome da política de permissões que foi
criada para a função de trabalho que você configurou. Por exemplo, AWS-QuickSetup-SSMChangeMgrDBAdminInvocationRole. Anote esse nome de política e anexe-o aos usuários, grupos ou funções do
IAM que executarão essa função de trabalho. Para obter informações sobre como anexar permissões no
IAM, consulte Alterar permissões para um usuário do IAM no Manual do usuário do IAM.

Note
O Quick Setup usa StackSets do AWS CloudFormation para implantar suas configurações.
Você também pode visualizar informações sobre uma configuração de implantação concluída
no console do AWS CloudFormation. Para obter mais informações sobre o StackSets,
consulte Trabalhar com o StackSets do AWS CloudFormation no Manual do usuário do AWS
CloudFormation.
O próximo passo é configurar outras opções do Change Manager. Você pode concluir essa tarefa em
sua conta de administrador delegado ou em qualquer conta em uma unidade organizacional que você
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tenha permitido para uso com o Change Manager. Você configura opções como escolher uma opção
de gerenciamento de identidade de usuário, especificar quais usuários podem revisar e aprovar ou
rejeitar modelos de alteração e solicitações de alteração, além de escolher quais opções de práticas
recomendadas devem ser permitidas para sua organização. Para obter mais informações, consulte
Configurar as opções e práticas recomendadas do Change Manager (p. 381).

Configurar as opções e práticas recomendadas do Change
Manager
As tarefas nesta seção devem ser executadas se você estiver usando o Change Manager, um recurso do
AWS Systems Manager, em uma organização ou em uma Conta da AWS.
Se você estiver usando o Change Manager para uma organização, você poderá executar as tarefas a
seguir em sua conta de administrador delegado ou em qualquer conta em uma unidade organizacional que
você tenha permissão para uso com o Change Manager.
Tópicos
• Tarefa 1: Configurar o gerenciamento de identidade de usuário e revisores de modelo do Change
Manager (p. 381)
• Tarefa 2: Configurar os aprovadores de eventos de congelamento de alterações e práticas
recomendadas do Change Manager (p. 383)
• Configurar os tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change Manager (p. 384)

Tarefa 1: Configurar o gerenciamento de identidade de usuário e revisores de
modelo do Change Manager
Execute a tarefa neste procedimento na primeira vez que você acessar Change Manager. Você pode
atualizar essas configurações mais tarde, retornando ao Change Manager e escolhendo Edit (Editar) na
guia Settings (Configurações).

Para configurar o gerenciamento de identidade de usuário e revisores de modelo do Change
Manager
1.

Faça login no AWS Management Console.
Se você estiver usando o Change Manager para uma organização, entre usando suas credenciais
da sua conta de administrador delegado. A conta de usuário que você usar deve ter o AWS Identity
and Access Management (IAM) necessário para fazer atualizações nas configurações do Change
Manager.

2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

3.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

4.

Na página inicial do serviço, dependendo das opções disponíveis, siga um destes procedimentos:
• Se você estiver usando o Change Manager com o AWS Organizations, escolha Set up delegated
account (Configurar conta delegada).
• Se você estiver usando o Change Manager com uma única Conta da AWS, escolha Setup Change
Manager (Configurar o Change Manager).
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Selecione Create sample change request (Criar solicitação de alteração de exemplo), Skip (Ignorar)
e, em seguida, escolha a guia Settings (Configurações).
5.

Para User identity management (Gerenciamento de identidade do usuário), escolha uma das
seguintes opções:
• AWS Identity and Access Management (IAM) – Identifique os usuários que fazem e aprovam
solicitações e executam outras ações no Change Manager usando suas contas de usuário, grupos e
funções do IAM existentes.
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center): permite que o
IAM Identity Center crie e gerencie identidades ou se conecte à sua fonte de identidade existente
para identificar os usuários que executam ações no Change Manager.

6.

Na seção Template reviewer notification (Notificação do revisor de modelo), especifique os tópicos
do Amazon Simple Notiﬁcation Service (Amazon SNS) a serem usados para notificar os revisores
de modelos de que há um novo modelo de alteração ou versão de modelo de alteração pronto para
análise. Verifique se o tópico do Amazon SNS escolhido está configurado para enviar notificações aos
revisores do modelo.
Para obter informações sobre como criar e configurar tópicos do Amazon SNS para notificações de
revisão de modelo de alteração, consulte Configurar os tópicos do Amazon SNS para as notificações
do Change Manager (p. 384).
1. Para especificar o tópico do Amazon SNS para notificação do revisor de modelo, escolha uma das
opções a seguir:
• Insira um nome do recurso da Amazon (ARN) – Para ARN do tópico, insira o ARN de um
tópico existente do Amazon SNS. Esse tópico pode estar em qualquer uma das contas da sua
organização.
• Selecione um tópico do SNS existente: para Target notification topic (Tópico de notificação de
destino), selecione o ARN de um tópico existente do Amazon SNS em sua Conta da AWS atual.
(Essa opção não estará disponível se você ainda não tiver criado nenhum tópico do Amazon SNS
na sua Conta da AWS e Região da AWS.)

Note
O tópico do Amazon SNS selecionado deve ser configurado para especificar as
notificações que ele envia e os assinantes para os quais eles são enviados. Sua política
de acesso também deve conceder permissões ao Systems Manager, para que o Change
Manager possa enviar notificações. Para obter mais informações, consulte Configurar os
tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change Manager (p. 384).
2. Escolha Add notification (Adicionar notificação).
7.

Na seção Change template reviewers (Revisores de modelos de alterações), selecione os usuários
em sua organização ou conta para revisar novos modelos de alteração ou alterar versões de modelo
antes que eles possam ser usados em suas operações.
Os revisores do modelo de alteração são responsáveis por verificar a adequação e a segurança
dos modelos que outros usuários enviaram para uso nos fluxos de trabalho do runbook do Change
Manager.
Selecione revisores de modelo de alteração fazendo o seguinte:
1. Escolha Add (Adicionar).
2. Marque a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário, grupo ou função do IAM que você
deseja atribuir como um revisor do modelo de alteração.
3. Selecione Add approvers (Adicionar aprovadores).

8.

Selecione Enviar.
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Depois de concluir este processo de configuração inicial, defina as configurações e práticas recomendadas
do Change Manager seguindo as etapas em Tarefa 2: Configurar os aprovadores de eventos de
congelamento de alterações e práticas recomendadas do Change Manager (p. 383).

Tarefa 2: Configurar os aprovadores de eventos de congelamento de alterações e
práticas recomendadas do Change Manager
Após concluir as etapas em Tarefa 1: Configurar o gerenciamento de identidade de usuário e revisores
de modelo do Change Manager (p. 381), você poderá designar revisores adicionais para solicitações de
alteração durante os eventos de alteração do congelamento e especificar quais as práticas recomendadas
disponíveis que você deseja permitir para as operações do Change Manager.
Um evento de congelamento de alterações significa que as restrições estão em vigor no calendário de
alterações atual (o estado do calendário em AWS Systems Manager Change Calendar é CLOSED). Nesses
casos, além de aprovadores regulares para solicitações de alteração, ou se a solicitação de alteração
for criada usando um modelo que permita aprovações automáticas, os aprovadores do congelamento de
alterações devem conceder permissão para que essa solicitação de alteração seja executada. Se não o
fizerem, a alteração não será processada até que o estado do calendário seja novamente OPEN.

Para configurar os aprovadores de eventos de congelamento de alterações e práticas
recomendadas do Change Manager
1.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

2.

Escolha a guia Web Settings (Configurações da Web) e escolha Edit (Editar).

3.

Na seção Approvers for change freeze events (Aprovadores para eventos de congelamento de
alterações), selecione os usuários em sua organização ou conta que podem aprovar alterações para
execução, mesmo quando o calendário em uso no Change Calendar estiver atualmente FECHADO.

Note
Para permitir revisões do congelamento de alterações, você deve ativar a opção Check
Change Calendar for restricted change events (Verificar o calendário de alterações para
eventos de alteração restritos) emBest practices (Práticas recomendadas).
Selecione aprovadores para eventos de congelamento de alteração fazendo o seguinte:
1. Escolha Add (Adicionar).
2. Marque a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário, grupo ou função do IAM que você
deseja atribuir como um aprovador de eventos de congelamento de alterações.
3. Selecione Add approvers (Adicionar aprovadores).
4.

Na seção Best practices (Práticas recomendadas), próxima à parte inferior da página, ative as práticas
recomendadas que você deseja impor para cada uma das opções a seguir.
• Opção: verifique o Calendário de alterações para eventos de alteração restritos
Para especificar que o Change Manager verifique um calendário no Change Calendar para garantir
que as alterações não sejam bloqueadas por eventos agendados, selecione primeiro a caixa de
seleção Enabled (Habilitado) e, em seguida, selecione o calendário para verificar se há eventos
restritos na lista Change Calendar (Alterar calendário).
Para obter mais informações sobre o Change Calendar, consulte AWS Systems Manager Change
Calendar (p. 721).
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• Opção: tópico SNS para aprovadores em eventos fechados
1. Escolha uma das opções a seguir para especificar o tópico Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) em sua conta a ser usado para enviar notificações aos aprovadores durante
os eventos de congelamento de alterações. Observe que você também deve especificar os
aprovadores na seção Approvers for change freeze events (Aprovadores para eventos de
congelamento de alterações), acima de Best practices (Práticas recomendadas)
• Insira um nome do recurso da Amazon (ARN) – Para ARN do tópico, insira o ARN de um
tópico existente do Amazon SNS. Esse tópico pode estar em qualquer uma das contas da sua
organização.
• Selecione um tópico do SNS existente: para Target notification topic (Tópico de notificação
de destino), selecione o ARN de um tópico existente do Amazon SNS em sua Conta da AWS
atual. (Essa opção não estará disponível se você ainda não tiver criado nenhum tópico do
Amazon SNS na sua Conta da AWS e Região da AWS.)

Note
O tópico do Amazon SNS selecionado deve ser configurado para especificar as
notificações que ele envia e os assinantes para os quais eles são enviados. Sua
política de acesso também deve conceder permissões ao Systems Manager, para
que o Change Manager possa enviar notificações. Para obter mais informações,
consulte Configurar os tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change
Manager (p. 384).
2. Escolha Add notification (Adicionar notificação).
• Opção: exija monitores para todos os modelos
Se você quiser garantir que todos os modelos da sua organização ou conta especifiquem um
alarme do Amazon CloudWatch para monitorar a operação de alteração, marque a caixa de seleção
Enabled (Habilitado).
• Opção: exija revisão e aprovação do modelo antes de usar
Para garantir que nenhuma solicitação de alteração seja criada e que nenhum fluxo de trabalho
do runbook seja executado, sem se basear em um modelo que tenha sido revisado e aprovado,
selecione a opção Enabled (Habilitado).
5.

Escolha Save (Salvar).

Configurar os tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change Manager
Você pode configurar o Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para enviar notificações
a um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para eventos relacionados a
solicitações e modelos de alteração. Conclua as tarefas a seguir para receber notificações dos eventos do
Change Manageraos quais você adiciona um tópico.
Tópicos
• Tarefa 1: Criar e assinar um tópico do Amazon SNS (p. 384)
• Tarefa 2: Atualizar a política de acesso do Amazon SNS (p. 385)
• Tarefa 3: Atualizar a política de acesso do AWS Key Management Service (opcional) (p. 385)

Tarefa 1: Criar e assinar um tópico do Amazon SNS
Primeiro, crie e se inscreva em um tópico do Amazon SNS. Para obter informações, consulte Criar um
tópico do Amazon SNS e Assinar tópico do Amazon SNS no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple
Notification Service.
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Note
Para receber notificações, você deverá especificar o nome do recurso da Amazon (ARN) de um
tópico do Amazon SNS que estiver na mesma Região da AWS e Conta da AWS que a conta do
administrador delegado.

Tarefa 2: Atualizar a política de acesso do Amazon SNS
Use o procedimento a seguir para atualizar a política de acesso do Amazon SNS, para que o Systems
Manager possa publicar notificações do Change Manager no tópico do Amazon SNS que você criou na
tarefa 1. Sem concluir esta tarefa, o Change Manager não terá permissão para enviar notificações para os
eventos aos quais você adicionou o tópico.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon SNS em https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

No painel de navegação, escolha Topics (Tópicos).

3.

Selecione o tópico criado na tarefa 1 e escolha Edit (Editar).

4.

Expanda Access policy (Política de acesso).

5.

Adicione e atualize o seguinte bloco do Sid à política existente e substitua cada espaço reservado
para entrada do usuário pelas suas próprias informações.
{

}

6.

"Sid": "Allow Change Manager to publish to this topic",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:topic-name",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": [
"account-id"
]
}
}

Insira esse bloco após o bloco Sid existente e substitua region, account-id e topic_name pelos
valores apropriados para o tópico que você criou.
Selecione Save changes.

O sistema agora envia notificações para o tópico do Amazon SNS quando o tipo de evento que você
adicionar ao tópico ocorrer.

Important
Se você configurou o tópico do Amazon SNS com uma chave de criptografia do AWS Key
Management Service (AWS KMS) no lado do servidor, conclua a tarefa 3.

Tarefa 3: Atualizar a política de acesso do AWS Key Management Service (opcional)
Se você ativou a criptografia do lado do servidor do AWS Key Management Service (AWS KMS) para seu
tópico do Amazon SNS, atualize também a política de acesso da AWS KMS key escolhida ao configurar o
tópico. Use o procedimento a seguir para atualizar a política de acesso, de forma que o Systems Manager
possa publicar as notificações de aprovação do Change Manager no tópico do Amazon SNS que você
criou na tarefa 1.
1.

Abra o console do AWS KMS em https://console.aws.amazon.com/kms.
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2.

No painel de navegação, escolha Customer managed keys (Chaves gerenciadas pelo cliente).

3.

Selecione o ID da chave gerenciada do cliente que você escolheu ao criar o tópico.

4.

Na seção Key Policy (Política de chaves), selecione Switch to policy view (Alternar para a visualização
da política).

5.

Escolha Edit (Editar).

6.

Insira o seguinte bloco Sid após um dos blocos Sid existentes na política existente. Substitua cada
espaço reservado para entrada do usuário por suas próprias informações.
{

}

"Sid": "Allow Change Manager to decrypt the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": [
"account-id"
]
}
}

7.

Insira o seguinte bloco Sid após um dos blocos Sid existentes na política de recursos para ajudar a
evitar o problema confused deputy entre serviços.
Esse bloco usa as chaves de contexto de condição global aws:SourceArn e aws:SourceAccount
com o objetivo de limitar as permissões concedidas pelo Systems Manager para outro serviço ao
recurso.
Substitua cada espaço reservado para entrada do usuário por suas próprias informações.
{

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Configure confused deputy protection for AWS KMS keys used in Amazon SNS
topic when called from Systems Manager",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:topic-name",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:region:account-id:*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
}
}
}
]
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8.

Selecione Save changes.

Configurar perfis e permissões para o Change Manager
Por padrão, o Change Manager não tem permissão para executar ações em suas instâncias. Você deve
conceder acesso usando uma AWS Identity and Access ManagementFunção de serviço (IAM) ou Função
assumida. Essa função permite Change Manager executar com segurança os fluxos de trabalho de
runbook especificados em uma solicitação de alteração aprovada em seu nome. Essa função concede a
AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole (Função assuida) de Change Manager.
Ao fornecer essas permissões a uma função para agir em nome de usuários em uma organização, os
usuários não precisam receber essa matriz de permissões. As ações permitidas pelas permissões são
limitadas apenas a operações aprovadas.
Quando os usuários em sua conta ou organização criam uma solicitação de alteração, eles podem
selecionar essa função para realizar as operações de alteração.
Você pode criar uma nova função assumida para Change Manager ou atualizar uma função existente com
as permissões necessárias.
Se você precisar criar uma função de serviço para o Change Manager, conclua as tarefas a seguir.
Tarefas
• Tarefa 1: Criar uma política de função assumida para Change Manager (p. 387)
• Tarefa 2: Criando uma função assumida para Change Manager (p. 388)
• Tarefa 3: Anexar a política iam:PassRole a outras funções (p. 389)
• Tarefa 4: Adicionar políticas em linha a um papel assumido para invocar outros Serviços da
AWS (p. 390)
• Tarefa 5: Configurar o acesso do usuário para Change Manager (p. 391)

Tarefa 1: Criar uma política de função assumida para Change Manager
Use o procedimento a seguir para criar a política que você anexará à sua função assumida Change
Manager.

Para criar uma política de função assumida para Change Manager
1.
2.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
No painel de navegação, escolha Policies e, em seguida, Create Policy.

3.

Na página Criar política, escolha a guia JSON e substitua o conteúdo padrão pelo seguinte, que você
modificará para suas próprias Change Manager operações nas etapas a seguir.

Note
Se você estiver criando uma política para usar com uma única Conta da AWS e não uma
organização com várias contas e Regiões da AWS, é possível omitir o primeiro bloco de
instrução. A iam:PassRole permissão não é necessária no caso de uma única conta
usando Change Manager.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
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"Resource": "arn:aws:iam::delegated-admin-account-id:role/AWSSystemsManager-job-functionAdministrationRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "ssm.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:GetDocument",
"ssm:StartChangeRequestExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:region:account-id:automation-definition/template-name:
$DEFAULT",
"arn:aws:ssm:region::document/template-name"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:ListOpsItemEvents",
"ssm:GetOpsItem",
"ssm:ListDocuments",
"ssm:DescribeOpsItems"
],
"Resource": "*"
}
]
}

4.

Para a ação iam:PassRole, atualize o valor Resource para incluir os ARNs de todas as funções de
trabalho definidas para sua organização que você deseja conceder permissões para iniciar fluxos de
trabalho de runbook.

5.

Substitua os espaços reservados de region, account-id, template-name, delegated-adminaccount-id e job-function por valores para suas operações Change Manager.

6.

Para a segunda instrução Resource, modifique a lista para incluir todos os modelos de alteração para
os quais você deseja conceder permissões. Como alternativa, especifique "Resource": "*" para
conceder permissões para todos os modelos de alteração em sua organização.

7.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).

8.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de etiqueta para organizar, monitorar ou
controlar acesso para essa política.

9.

Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

10. Na página Review policy (Revisar política), insira um nome na caixa Name (Nome), como
MyChangeManagerAssumeRole, e insira uma descrição opcional.
11. Escolha Create policy (Criar política) e continue para Tarefa 2: Criando uma função assumida para
Change Manager (p. 388).

Tarefa 2: Criando uma função assumida para Change Manager
Use o procedimento a seguir para criar uma função assumida Change Manager, um tipo de função de
serviço, para Change Manager.

Para criar uma função assumida para Change Manager
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

No painel de navegação, escolha Roles e Create role.

3.

Em Select trusted entity (Selecionar entidade confiável), faça as seguintes escolhas:
1. Em Trusted entity type (Tipo de entidade confiável), escolha service (Serviço da AWS)
2. Em Use cases for other Serviços da AWS (Casos de uso para outros Serviços da AWS), escolha
Systems Manager
3. Escolha Systems Manager, como mostrado na imagem a seguir.

4.

Escolha Next (Próximo).

5.

Na página Attached permissions policy (Política de permissões anexadas), procure a política de
função assumida que você criou em Tarefa 1: Criar uma política de função assumida para Change
Manager (p. 387), por exemplo,MyChangeManagerAssumeRole.

6.

Marque a caixa de seleção ao lado do nome da política assumir função e escolha Próximo: tags..

7.

Em Role name (Nome da função), insira um nome para seu novo perfil da instância, como
MyChangeManagerAssumeRole.

8.

(Opcional) Em Description (Descrição), atualize a descrição deste perfil de instância.

9.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de etiqueta para organizar, monitorar ou
controlar acesso para essa função.

10. Escolha Next: Review (Próximo: revisar).
11. (Opcional) Em Tags (Etiquetas), adicione um ou mais pares de valores etiqueta-chave para organizar,
monitorar ou controlar o acesso para esse perfil e, em seguida, escolha Create role (Criar perfil). O
sistema faz com que você retorne para a página Roles.
12. Selecione Create role (Criar função). O sistema faz com que você retorne para a página Roles.
13. Na página Roles (Funções), escolha a função que você acabou de criar para abrir a página Summary
(Resumo).

Tarefa 3: Anexar a política iam:PassRole a outras funções
Use o procedimento a seguir para anexar a política iam:PassRole a um perfil de instância do IAM
ou função de serviço do IAM. (O serviço Systems Manager (Gerenciador de sistemas) usa perfis de
instância do IAM para se comunicar com instâncias do EC2. Para instâncias ou máquinas virtuais (VMs)
on-premises ou instâncias híbridas, uma função de serviço do IAM é usada em vez disso.)
Ao anexar o política iam:PassRole, o serviço Change Manager pode passar permissões de função
para outros serviços ou recursos do Systems Manager (Gerenciador de sistemas) ao executar fluxos de
trabalho do runbook.

Para anexar a política iam:PassRole a um perfil da instância do IAM ou função de serviço para
instâncias híbridas
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, selecione Roles (Funções).
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3.

Procure pela função assumida Change Manager que você criou, como
MyChangeManagerAssumeRole, e escolha seu nome.

4.

Na página Summary (Resumo) da função assumida, escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

Escolha Add permissions, Create inline policy (Adicionar permissões, Criar política em linha).

6.

Na página Create policy (Criar política), selecione a guia Visual editor (Editor visual).

7.

Selecione Service (Serviço) e, em seguida, selecione IAM.

8.

Na caixa de texto Filter actions (Filtrar ações), insira PassRole e selecione a opção PassRole.

9.

Ampliar os Resources (Recursos). Verifique se Specific (Específico) está selecionado e, em seguida,
selecione Add ARN (Adicionar ARN).

10. No campo Specify ARN for role (Especificar ARN para função), insira o ARN da função de perfil da
instância do IAM ou da função de serviço do IAM para a qual você deseja passar permissões de
função assumida. O sistema preenche os campos Account (Conta) e Role name with path (Nome da
função com caminho).
11. Escolha Add (Adicionar).
12. Escolha Review policy (Revisar política).
13. Em Name (Nome), insira um nome para identificar essa política e escolha Create policy (Criar política).
Mais informações
• Crie um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22)
• Crie uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36)

Tarefa 4: Adicionar políticas em linha a um papel assumido para invocar outros
Serviços da AWS
Quando uma solicitação de alteração invoca outros Serviços da AWS usando a função assumida Change
Manager, a função assume deve ser configurada com permissão para invocar esses serviços. Esse
requisito se aplica a todos os AWSRunbooks do Automation (runbooks AWS-*) que podem ser usados
em uma solicitação de alteração, como os Runbooks AWS-ConfigureS3BucketLogging, AWSCreateDynamoDBBackup e AWS-RestartEC2Instance. Esse requisito também se aplica a todos os
runbooks personalizados criados que invoquem outros Serviços da AWS, usando ações que chamam
outros serviços. Por exemplo, se você usar as ações aws:executeAwsApi, aws:CreateStack ou
aws:copyImage, então você deve configurar a função de serviço com permissão para invocar esses
serviços. É possível habilitar permissões para outros Serviços da AWS adicionando uma política em linha
do IAM à função.

Para adicionar uma política em linha a uma função de assunção para invocar outros Serviços da
AWS (console do IAM)
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Roles.

3.

Na lista, escolha o nome da função assumida que você deseja atualizar, como
MyChangeManagerAssumeRole.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

Escolha Add permissions, Create inline policy (Adicionar permissões, Criar política em linha).

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Insira um documento de política JSON para os Serviços da AWS que você deseja chamar. Veja a
seguir dois exemplos de documentos de política JSON
Simple Storage Service (Amazon S3) PutObject e GetObject exemplo
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
}
]

Amazon EC2 CreateSnapshot e DescribeSnapShots exemplo
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:DescribeSnapshots",
"Resource":"*"
}
]

Para obter detalhes sobre a linguagem da política do IAM, consulte a Referência da política JSON do
IAM no Guia do usuário do IAM.
8.

Ao concluir, selecione Review policy (Revisar política). O Validador de política indica se há qualquer
erro de sintaxe.

9.

Em Name (Nome), insira um nome para identificar a política que você está criando. Revise o Resumo
da política para ver as permissões que são concedidas pela política. Em seguida, escolha Criar
política para salvar seu trabalho.

10. Após a criação de uma política em linha, ela é automaticamente incorporada à sua função.

Tarefa 5: Configurar o acesso do usuário para Change Manager
Se a sua conta de usuário, grupo ou função do IAM receber permissões de administrador, você
terá acesso ao Change Manager. Se você não tiver permissões de administrador, um administrador
deverá atribuir a política gerenciada AmazonSSMFullAccess ou uma política que forneça permissões
comparáveis à sua conta, grupo ou função do IAM.
Use o seguinte procedimento para configurar uma conta de usuário para usar o Change Manager. A conta
de usuário que você escolher terá permissão para configurar e executar a automação Change Manager.
Se você precisar criar uma nova conta de usuário, consulte Criar um usuário do IAM na sua Conta da
AWS, no Guia do usuário do IAM.
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Para configurar acesso de usuário e anexar a política iam:PassRole a uma conta de usuário
1.

No painel de navegação do IAM, escolha Users (Usuários) e depois escolha a conta de usuário que
você deseja configurar.

2.

Na guia Permissions (Permissões), na lista de políticas, verifique se a política
AmazonSSMFullAccess ou uma política comparável que dá à conta permissões para acessar o
Systems Manager (Gerenciador de sistemas) está listada.
Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

3.
4.
5.

Na página Create policy (Criar política), na guia Visual Editor (Editor visual), escolha Choose a service
(Escolher um serviço).
Em AWS Services (Serviços da AWS), escolha IAM.

6.

Em Actions (Ações), insira PassRole no prompt Filter actions (Filtrar ações) e escolha PassRole.

7.

Expanda a seção Resources (Recursos), escolha Add ARN (Adicionar ARN), cole o ARN para o perfil
assumido pelo Change Manager que você copiou no final da Tarefa 2: Criando uma função assumida
para Change Manager (p. 388) e, em seguida, escolha Add (Adicionar).

8.

Escolha Review policy (Revisar política).

9.

Em Name (Nome), insira um nome para identificar a política e escolha Create policy (Criar política).

Você terminou de configurar as funções necessárias para Change Manager. Agora é possível usar a
função assumida ARN Change Manager em suas operações Change Manager.

Controlar o acesso a fluxos de trabalho do runbook de aprovação
automática
Em cada modelo de alteração criado para sua organização ou conta, você pode especificar se as
solicitações de alteração criadas com esse modelo podem ser executadas como solicitações de alteração
aprovadas automaticamente, o que significa que elas são executadas automaticamente sem uma etapa de
revisão (com exceção dos eventos de congelamento de alterações).
No entanto, você pode querer impedir determinados usuários, grupos ou grupos funções do AWS Identity
and Access Management (IAM) de executar solicitações de alteração aprovadas automaticamente,
mesmo que um modelo de alteração permita. Você pode fazer isso usando a chave de condição
ssm:AutoApprove para a operação StartChangeRequestExecutionem uma política do IAM
atribuída ao usuário, grupo ou função do IAM.
Você pode adicionar a seguinte política como uma política em linha, onde a condição é especificada como
false para impedir que os usuários executem solicitações de alteração aprovadas automaticamente.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:StartChangeRequestExecution",
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"ssm:AutoApprove": "false"
}
}
}
]

Para obter informações sobre como especificar políticas em linha, consulte Políticas em linha e Adicionar e
remover permissões de identidade do IAM no Manual do usuário do IAM.
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Para obter mais informações sobre chaves de condição das políticas do Systems Manager,
consulteChaves de condição do Systems Manager (p. 1466).

Trabalho com Change Manager
Com o Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager, os usuários em toda a sua organização
ou em uma única Conta da AWS pode executar tarefas relacionadas a alterações para as quais foram
concedidas as permissões necessárias. As tarefas do Change Manager incluem o seguinte:
• Crie, revise e aprove ou rejeite os modelos de alteração.
Um modelo de alteração é uma coleção de definições de configuração no Change Managerque definem
itens como aprovações obrigatórias, runbooks disponíveis e opções de notificação para solicitações de
alteração.
• Crie, revise e aprove ou rejeite as solicitações de alteração.
Uma solicitação de alteração é uma solicitação no Change Manager para executar um runbook do
Automation que atualiza um ou mais recursos na AWS ou em ambientes on-premises. Uma solicitação
de alteração é criada usando um modelo de alteração.
• Especifique quais usuários em sua organização ou conta podem ser revisores para modelos e
solicitações de alteração.
• Edite as definições de configuração, por exemplo, a forma como as identidades do usuário são
gerenciadas no Change Manager e qual das opções de práticas recomendadas são impostas nas
operações do Change Manager. Para obter mais informações sobre como definir essas configurações
consulte Configurar as opções e práticas recomendadas do Change Manager (p. 381).
Tópicos
• Trabalhar com modelos de alteração (p. 393)
• Trabalhar com solicitações de alteração (p. 406)
• Revisar detalhes, tarefas e cronogramas das solicitações de alteração (console) (p. 414)
• Visualizar contagens agregadas de solicitações de alteração (linha de comando) (p. 415)

Trabalhar com modelos de alteração
Um modelo de alteração é uma coleção de definições de configuração no Change Managerque definem
itens como aprovações obrigatórias, runbooks disponíveis e opções de notificação para solicitações de
alteração.

Note
A AWS fornece um exemplo de modelo de alteração Hello World (p. 394) que você pode usar
para testar o Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager. No entanto, você cria
seus próprios modelos de alteração para definir as alterações que deseja permitir aos recursos
em sua organização ou conta.
As alterações feitas quando um fluxo de trabalho do runbook é executado são baseadas no conteúdo de
um runbook do Automation. Em cada modelo de alteração criado, você pode incluir um ou mais runbooks
do Automation, que o usuário que faz uma solicitação de alteração poderá escolher para executar durante
a atualização. Você também pode criar modelos de alteração que permitem que os solicitantes escolham
qualquer runbook do Automation disponível para a solicitação de alteração.
Para criar um modelo de alteração, você pode usar a opção Builder na página do console Create template
(Criar modelo). Como alternativa, use a opção Editor. Crie manualmente conteúdo JSON ou YAML com
a configuração desejada para o fluxo de trabalho do runbook. Você também pode usar uma ferramenta
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de linha de comando para criar um modelo de alteração com conteúdo JSON para o modelo de alteração
armazenado em um arquivo externo.
Tópicos
• Experimente o modelo de alteração Hello World gerenciado pela AWS (p. 394)
• Criar modelos de alteração (p. 395)
• Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de alteração (modelos) (p. 405)
• Excluir modelos de alteração (p. 406)

Experimente o modelo de alteração Hello World gerenciado pela AWS
Você pode usar o modelo de alteração de exemplo AWS-HelloWorldChangeTemplate, que usa o
runbook do Automation de exemplo AWS-HelloWorld, para testar o processo de revisão e aprovação
depois de concluir a configuração do Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager. Esse
modelo foi projetado para testar ou verificar suas permissões configuradas, atribuições de aprovador e
processo de aprovação. A aprovação para usar esse modelo de alteração em sua organização ou conta
já foi fornecida pela AWS. Porém, qualquer solicitação de alteração com base nesse modelo de alteração
ainda deve ser aprovada pelos revisores em sua organização ou conta.
Em vez de fazer alterações em um recurso, o resultado do fluxo de trabalho do runbook associado a esse
modelo é a impressão de uma mensagem na saída de uma etapa do Automation.
Antes de começar
Antes de começar, realize as seguintes tarefas:
• Se você estiver usando o AWS Organizations para gerenciar alterações em uma organização, conclua
as tarefas de configuração da organização descritas em Configure o Change Manager para uma
organização (conta de gerenciamento) (p. 376).
• Configure o Change Manager para a conta de administrador delegada ou conta única, conforme descrito
em Configurar as opções e práticas recomendadas do Change Manager (p. 381).

Note
Se você ativou a opção de prática recomendada Require monitors for all templates (Exigir
monitores para todos os modelos) nas configurações do Change Manager, desative-a
temporariamente enquanto testa o modelo de alteração Hello World.

Para experimentar o modelo de alteração Hello World gerenciado pela AWS
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

3.

Selecione Create request (Criar solicitação).

4.

Selecione o modelo de alteração chamado AWS-HelloWorldChangeTemplate e, em seguida,
escolha Next (Próximo).

5.

Para Name (Nome), insira um nome para a solicitação de alteração que facilite a identificação de sua
finalidade, como MyChangeRequestTest.

6.

Para que o restante das etapas crie sua solicitação de alteração, consulte Criar solicitações de
alteração (p. 406).
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Next steps (Próximas etapas)
Para obter informações sobre como aprovar solicitações de alteração, consulte Revisar e aprovar ou
rejeitar solicitações de alteração (p. 412).
Para exibir o status e os resultados da solicitação de alteração, escolha o nome da solicitação de alteração
na guia Requests (Solicitações) no Change Manager.

Criar modelos de alteração
Um modelo de alteração é uma coleção de definições de configuração no Change Managerque definem
itens como aprovações obrigatórias, runbooks disponíveis e opções de notificação para solicitações de
alteração.
Você pode criar modelos de alteração para suas operações no Change Manager, um recurso do AWS
Systems Manager usando o console, que inclui opções do Builder e Editor ou ferramentas da linha de
comando.
Tópicos
• Criar modelos de alteração usando o Builder (p. 395)
• Criando modelos de alteração usando o Editor (p. 399)
• Criar modelos de alteração usando ferramentas de linha de comando (p. 402)

Criar modelos de alteração usando o Builder
Usando o Builder para modelos de alteração no Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager,
você pode configurar o fluxo de trabalho do runbook definido no modelo de alteração, sem precisar usar a
sintaxe JSON ou YAML. Depois de especificar suas opções, o sistema converterá sua entrada no formato
YAML que o Systems Manager pode usar para executar fluxos de trabalho do runbook.

Para criar um modelo de alteração usando o Builder
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

3.

Selecione Create template (Criar modelo).

4.

Para Name (Nome), insira um nome para o modelo que facilite a identificação de sua finalidade, como
UpdateEC2LinuxAMI.

5.

Na seção Change template details (Detalhes do modelo de alteração), faça o seguinte:
• Em Descrição, forneça uma breve explicação de como e quando o modelo de alteração que você
está criando deve ser usado.
Esta descrição ajuda os usuários que criam solicitações de alteração a determinar se estão usando
o modelo de alteração correto. Isso ajuda aqueles que revisam solicitações de alteração a entender
se a solicitação deve ser aprovada.
• Para Change template type (Alterar tipo de modelo), especifique se você está criando um modelo de
alteração padrão ou um modelo de alteração de emergência.
Um modelo de alteração de emergência é usado para situações em que uma alteração deve ser
feita, mesmo que as alterações sejam bloqueadas por um evento no calendário em uso pelo AWS
Systems Manager Change Calendar. As solicitações de alteração criadas a partir de um modelo
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de alteração de emergência ainda devem ser aprovadas pelos aprovadores designados, mas as
alterações solicitadas ainda podem ser executadas mesmo quando o calendário estiver bloqueado.
• Para Runbook options (Opções do Runbook), especifique os runbooks que os usuários podem
escolher ao criar uma solicitação de alteração. Você pode adicionar um único runbook ou vários
runbooks. Como alternativa, você pode permitir que os solicitantes especifiquem qual runbook usar.
Em qualquer um desses casos, apenas um runbook pode ser incluído na solicitação de alteração.
• Para Runbook, selecione os nomes e as versões dos runbooks que os usuários podem escolher
para as solicitações de alteração. Não importa quantos runbooks você adicionar ao modelo de
alteração, somente um poderá ser selecionado em cada solicitação de alteração.
Não especifique um runbook se escolher Any runbook can be used (Qualquer runbook pode ser
usado).

Tip
Selecione um runbook e uma versão dele e escolha View (Exibir) para examinar o
conteúdo do runbook na interface de documentos do Systems Manager.
6.

Na seção Template information (Informações do modelo), use Markdown para inserir informações
para usuários que criam solicitações de alteração com esse modelo de alteração. Fornecemos um
conjunto de perguntas que você pode incluir para os usuários que criam solicitações de alteração, ou
você pode adicionar outras informações e perguntas.

Note
Markdown é uma linguagem de marcação, que permite adicionar descrições de documentos
no estilo wiki e etapas individuais dentro do documento. Para obter mais informações sobre
como usar Markdown, consulte Usar Markdown na AWS.
Recomendamos fornecer perguntas para que os usuários respondam sobre suas solicitações de
alteração para ajudar os aprovadores a decidir se devem ou não conceder cada solicitação de
alteração, como listar as etapas manuais necessárias para serem executadas como parte da alteração
e um plano de reversão.

Tip
Alterne entre Hide preview (Ocultar visualização) e Show preview(Exibir visualização) para
ver o conteúdo de descrição à medida que você o cria.
7.

Na seção Change request approvals (Aprovações de solicitação de alteração), faça o seguinte:
• (Opcional) Se você quiser permitir que as solicitações de alteração criadas neste modelo de
alteração sejam executadas automaticamente, sem revisão por nenhum aprovador (com exceção
dos eventos de congelamento de alterações), selecione Enable auto-approval (Habilitar aprovação
automática).

Note
Ativar aprovações automáticas em um modelo de alteração fornece aos usuários a opção
de ignorar os revisores. Eles ainda podem optar por especificar revisores ao criar uma
solicitação de alteração. Portanto, você ainda deve especificar as opções do revisor no
modelo de alteração.

Important
Se você ativar a aprovação automática para um modelo de alteração, os usuários poderão
enviar solicitações de alteração usando esse modelo que não exige revisão antes de serem
executados (com exceção dos aprovadores de eventos de congelamento de alterações).
Se você quiser restringir um determinado usuário, grupo ou função do IAM de enviar
solicitações de aprovação automática, você poderá usar uma condição em uma política do
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IAM para essa finalidade. Para mais informações, consulte Controlar o acesso a fluxos de
trabalho do runbook de aprovação automática (p. 392).
• Para adicionar aprovadores obrigatórios de primeiro nível, escolha Add approver (Adicionar
aprovador) e, em seguida, escolha uma das seguintes opções:
• Aprovadores especificados pelo modelo: escolha um ou mais usuários, grupos ou funções do
AWS Identity and Access Management (IAM) da sua conta para aprovar solicitações de alteração
criadas com este modelo de alteração. Quaisquer solicitações de alteração criadas usando este
modelo devem ser revisadas e aprovadas por cada aprovador especificado.
• Solicite aprovadores especificados: o usuário que fizer a solicitação de alteração especificará os
revisores no momento em que fizer a solicitação, e poderá escolher em uma lista de usuários da
sua conta.
O número que você inserir na coluna Required (Obrigatório) determinará quantos revisores
devem ser especificados por uma solicitação de alteração que usar esse modelo de alteração.
• Para SNS topic to notify approvers (Tópico do SNS para notificar os aprovadores), faça o seguinte:
1. Escolha uma das opções a seguir para especificar o tópico Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) em sua conta a ser usado para enviar notificações aos aprovadores avisando que
a solicitação de alteração está pronta para avaliação.
• Insira um nome do recurso da Amazon (ARN) – Para ARN do tópico, insira o ARN de um
tópico existente do Amazon SNS. Esse tópico pode estar em qualquer uma das contas da sua
organização.
• Selecione um tópico do SNS existente: para Target notification topic (Tópico de notificação
de destino), selecione o ARN de um tópico existente do Amazon SNS em sua Conta da AWS
atual. (Essa opção não estará disponível se você ainda não tiver criado nenhum tópico do
Amazon SNS na sua Conta da AWS e Região da AWS.)
• Especifique o tópico SNS quando a solicitação de alteração for criada: o usuário que cria
uma solicitação de alteração pode especificar o tópico do Amazon SNS a ser usado para as
notificações.

Note
O tópico do Amazon SNS selecionado deve ser configurado para especificar as
notificações que ele envia e os assinantes para os quais eles são enviados. Sua
política de acesso também deve conceder permissões ao Systems Manager, para
que o Change Manager possa enviar notificações. Para obter mais informações,
consulte Configurar os tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change
Manager (p. 384).
2. Escolha Add notification (Adicionar notificação).
8.

(Opcional) Para adicionar outro nível de aprovadores, escolha Add approval level (Adicionar
nível de aprovação) e escolha entre os aprovadores especificados pelo modelo e os aprovadores
especificados pela solicitação para esse nível. Em seguida, escolha um tópico do SNS para notificar
esse nível de aprovadores.
Depois de todas as aprovações terem sido recebidas pelos aprovadores de primeiro nível, os
aprovadores de segundo nível são notificados, e assim por diante.
Você pode adicionar um máximo de cinco níveis de aprovadores em cada modelo. Você pode, por
exemplo, exigir aprovações de usuários em funções técnicas para o primeiro nível e, em seguida,
aprovação gerencial para o segundo nível.

9.

Na seção Monitoring (Monitoramento), para CloudWatch alarm to monitor (Alarme do CloudWatch a
ser monitorado), insira o nome de um alarme do Amazon CloudWatch na conta atual para monitorar o
andamento dos fluxos de trabalho do runbook baseados nesse modelo.
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Tip
Para criar um novo alarme, ou para rever as configurações de um alarme que deseja
especificar, escolha Open the Amazon CloudWatch console (Abrir o console do Amazon
CloudWatch). Para obter informações sobre o trabalho com os alarmes do CloudWatch,
consulte Usar alarmes do CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
10. Na seção Notifications (Notificações), faça o seguinte:
1. Escolha uma das opções a seguir para especificar o tópico do Amazon SNS em sua conta a ser
usado para enviar notificações sobre solicitações de alteração criadas usando este modelo de
alteração:
• Insira um nome do recurso da Amazon (ARN) – Para ARN do tópico, insira o ARN de um
tópico existente do Amazon SNS. Esse tópico pode estar em qualquer uma das contas da sua
organização.
• Selecione um tópico do SNS existente: para Target notification topic (Tópico de notificação de
destino), selecione o ARN de um tópico existente do Amazon SNS em sua Conta da AWS atual.
(Essa opção não estará disponível se você ainda não tiver criado nenhum tópico do Amazon SNS
na sua Conta da AWS e Região da AWS.)

Note
O tópico do Amazon SNS selecionado deve ser configurado para especificar as
notificações que ele envia e os assinantes para os quais eles são enviados. Sua política
de acesso também deve conceder permissões ao Systems Manager, para que o Change
Manager possa enviar notificações. Para obter mais informações, consulte Configurar os
tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change Manager (p. 384).
2. Escolha Add notification (Adicionar notificação).
11. (Opcional) Na seção Tags, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag ao modelo de
alteração.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. Usando tags, você pode categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você poderá
marcar um modelo de alteração para identificar o tipo de alteração que ele faz e o ambiente em que
ele é executado. Nesse caso, você pode especificar os seguintes pares de nome/valor:
• Key=TaskType,Value=InstanceRepair
• Key=Environment,Value=Production
Para obter mais informações sobre como marcar um recurso do Systems Manager, consulte Marcar
recursos do Systems Manager (p. 1591).
12. Selecione Save and preview (Salvar e pré-visualizar).
13. Analise os detalhes do modelo de alteração que você estiver criando.
Se você quiser alterar o modelo de alteração antes de enviá-lo para análise, escolha Actions, Edit
(Ações, Editar).
Se você estiver satisfeito com o conteúdo do modelo de alteração, escolhaSubmit for review (Enviar
para análise). Os usuários em sua organização ou conta que foram especificados como revisores
de modelo na guia Settings (Configurações) do Change Manager serão notificados de que um novo
modelo de alteração está com a revisão pendente.
Se um tópico do Amazon SNS tiver sido especificado para modelos de alteração, as notificações
serão enviadas quando o modelo de alteração for rejeitado ou aprovado. Se você não receber
notificações relacionadas a este modelo de alteração, retorne ao Change Manager mais tarde para
verificar seu status.
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Criando modelos de alteração usando o Editor
Use as etapas neste tópico para configurar um modelo de alteração no Change Manager, um recurso do
AWS Systems Manager, inserindo JSON ou YAML em vez de usar os controles do console.

Para criar um modelo de alteração usando o Editor
1.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

2.

Selecione Create template (Criar modelo).

3.

Para Name (Nome), insira um nome para o modelo que facilite a identificação de sua finalidade, como
RestartEC2LinuxInstance.

4.

Acima de Change template details (Alterar detalhes do modelo), escolha Editor.

5.

Na seção Document editor (Editor de documentos), selecione Edit (Editar) e insira o conteúdo JSON
ou YAML para o modelo de alteração.
Veja um exemplo a seguir.

Note
O parâmetro minRequiredApprovals é usado para especificar quantos revisores em um
nível especificado devem aprovar uma solicitação de alteração criada usando esse modelo.
Este exemplo demonstra dois níveis de aprovações. Você pode especificar até cinco níveis
de aprovações, mas somente um nível é necessário.
No primeiro nível, o usuário específico "John-Doe" deve aprovar cada solicitação de
alteração. Depois disso, quaisquer três membros da função do IAM Admin devem aprovar a
solicitação de alteração.
YAML
description: >This change template demonstrates the feature set available for creating
change templates for Change Manager. This template starts a Runbook workflow
for the Automation runbook called AWS-HelloWorld.
templateInformation: >
### Document Name: HelloWorldChangeTemplate
## What does this document do?
This change template demonstrates the feature set available for creating
change templates for Change Manager. This template starts a Runbook workflow
for the Automation runbook called AWS-HelloWorld.
## Input Parameters
* ApproverSnsTopicArn: (Required) Amazon Simple Notification Service ARN for
approvers.
* Approver: (Required) The name of the approver to send this request to.
* ApproverType: (Required) The type of reviewer.
* Allowed Values: IamUser, IamGroup, IamRole, SSOGroup, SSOUser
## Output Parameters
This document has no outputs
schemaVersion: '0.3'
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parameters:
ApproverSnsTopicArn:
type: String
description: Amazon Simple Notification Service ARN for approvers.
Approver:
type: String
description: IAM approver
ApproverType:
type: String
description: >Approver types for the request. Allowed values include IamUser, IamGroup,
IamRole, SSOGroup, and SSOUser.
executableRunBooks:
- name: AWS-HelloWorld
version: '1'
emergencyChange: false
autoApprovable: false
mainSteps:
- name: ApproveAction1
action: 'aws:approve'
timeoutSeconds: 3600
inputs:
Message: >A sample change request has been submitted for your review in Change
Manager. You can approve or reject this request.
EnhancedApprovals:
NotificationArn: '{{ ApproverSnsTopicArn }}'
Approvers:
- approver: John-Doe
type: IamUser
minRequiredApprovals: 1
- name: ApproveAction2
action: 'aws:approve'
timeoutSeconds: 3600
inputs:
Message: >A sample change request has been submitted for your review in Change
Manager. You can approve or reject this request.
EnhancedApprovals:
NotificationArn: '{{ ApproverSnsTopicArn }}'
Approvers:
- approver: Admin
type: IamRole
minRequiredApprovals: 3

JSON
{

"description": "This change template demonstrates the feature set available for
creating
change templates for Change Manager. This template starts a Runbook workflow
for the Automation runbook called AWS-HelloWorld",
"templateInformation": "### Document Name: HelloWorldChangeTemplate\n\n
## What does this document do?\n
This change template demonstrates the feature set available for creating change
templates for Change Manager.
This template starts a Runbook workflow for the Automation runbook called AWSHelloWorld.\n\n
## Input Parameters\n* ApproverSnsTopicArn: (Required) Amazon Simple
Notification Service ARN for approvers.\n
* Approver: (Required) The name of the approver to send this request to.\n
* ApproverType: (Required) The type of reviewer. * Allowed Values: IamUser,
IamGroup, IamRole, SSOGroup, SSOUser\n\n
## Output Parameters\nThis document has no outputs\n",
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"schemaVersion": "0.3",
"parameters": {
"ApproverSnsTopicArn": {
"type": "String",
"description": "Amazon Simple Notification Service ARN for approvers."
},
"Approver": {
"type": "String",
"description": "IAM approver"
},
"ApproverType": {
"type": "String",
"description": "Approver types for the request. Allowed values include
IamUser, IamGroup, IamRole, SSOGroup, and SSOUser."
}
},
"executableRunBooks": [
{
"name": "AWS-HelloWorld",
"version": "1"
}
],
"emergencyChange": false,
"autoApprovable": false,
"mainSteps": [
{
"name": "ApproveAction1",
"action": "aws:approve",
"timeoutSeconds": 3600,
"inputs": {
"Message": "A sample change request has been submitted for your review
in Change Manager. You can approve or reject this request.",
"EnhancedApprovals": {
"NotificationArn": "{{ ApproverSnsTopicArn }}",
"Approvers": [
{
"approver": "John-Doe",
"type": "IamUser",
"minRequiredApprovals": 1
}
]
}
}
},
{
"name": "ApproveAction2",
"action": "aws:approve",
"timeoutSeconds": 3600,
"inputs": {
"Message": "A sample change request has been submitted for your review
in Change Manager. You can approve or reject this request.",
"EnhancedApprovals": {
"NotificationArn": "{{ ApproverSnsTopicArn }}",
"Approvers": [
{
"approver": "Admin",
"type": "IamRole",
"minRequiredApprovals": 3
}
]
}
}
}
]

}
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6.

Selecione Save and preview (Salvar e pré-visualizar).

7.

Analise os detalhes do modelo de alteração que você estiver criando.
Se você quiser alterar o modelo de alteração antes de enviá-lo para análise, escolha Actions, Edit
(Ações, Editar).
Se você estiver satisfeito com o conteúdo do modelo de alteração, escolhaSubmit for review (Enviar
para análise). Os usuários em sua organização ou conta que foram especificados como revisores
de modelo na guia Settings (Configurações) do Change Manager serão notificados de que um novo
modelo de alteração está com a revisão pendente.
Se um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) tiver sido especificado para
modelos de alteração, as notificações serão enviadas quando o modelo de alteração for rejeitado
ou aprovado. Se você não receber notificações relacionadas a este modelo de alteração, retorne ao
Change Manager mais tarde para verificar seu status.

Criar modelos de alteração usando ferramentas de linha de comando
Os procedimentos a seguir descrevem como usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) (no
Linux,macOS ou Windows) ou o AWS Tools for Windows PowerShell para criar uma solicitação de
alteração no Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager.

Para criar um novo modelo de alteração
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Crie um arquivo JSON em sua máquina local com um nome, como MyChangeTemplate.json e, em
seguida, cole o conteúdo do modelo de alteração nesse arquivo.

Note
Os modelos de alteração usam uma versão do esquema 0.3 que não inclui o mesmo suporte
dos runbooks do Automation.
Veja um exemplo a seguir.

Note
O parâmetro minRequiredApprovals é usado para especificar quantos revisores em um
nível especificado devem aprovar uma solicitação de alteração criada usando esse modelo.
Este exemplo demonstra dois níveis de aprovações. Você pode especificar até cinco níveis
de aprovações, mas somente um nível é necessário.
No primeiro nível, o usuário específico "John-Doe" deve aprovar cada solicitação de
alteração. Depois disso, quaisquer três membros da função do IAM Admin devem aprovar a
solicitação de alteração.
{

"description": "This change template demonstrates the feature set available for
creating
change templates for Change Manager. This template starts a Runbook workflow
for the Automation runbook called AWS-HelloWorld",
"templateInformation": "### Document Name: HelloWorldChangeTemplate\n\n
## What does this document do?\n
This change template demonstrates the feature set available for creating change
templates for Change Manager.
This template starts a Runbook workflow for the Automation runbook called AWSHelloWorld.\n\n
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## Input Parameters\n* ApproverSnsTopicArn: (Required) Amazon Simple Notification
Service ARN for approvers.\n
* Approver: (Required) The name of the approver to send this request to.\n
* ApproverType: (Required) The type of reviewer. * Allowed Values: IamUser,
IamGroup, IamRole, SSOGroup, SSOUser\n\n
## Output Parameters\nThis document has no outputs\n",
"schemaVersion": "0.3",
"parameters": {
"ApproverSnsTopicArn": {
"type": "String",
"description": "Amazon Simple Notification Service ARN for approvers."
},
"Approver": {
"type": "String",
"description": "IAM approver"
},
"ApproverType": {
"type": "String",
"description": "Approver types for the request. Allowed values include
IamUser, IamGroup, IamRole, SSOGroup, and SSOUser."
}
},
"executableRunBooks": [
{
"name": "AWS-HelloWorld",
"version": "1"
}
],
"emergencyChange": false,
"autoApprovable": false,
"mainSteps": [
{
"name": "ApproveAction1",
"action": "aws:approve",
"timeoutSeconds": 3600,
"inputs": {
"Message": "A sample change request has been submitted for your review in
Change Manager. You can approve or reject this request.",
"EnhancedApprovals": {
"NotificationArn": "{{ ApproverSnsTopicArn }}",
"Approvers": [
{
"approver": "John-Doe",
"type": "IamUser",
"minRequiredApprovals": 1
}
]
}
}
},
{
"name": "ApproveAction2",
"action": "aws:approve",
"timeoutSeconds": 3600,
"inputs": {
"Message": "A sample change request has been submitted for your review in
Change Manager. You can approve or reject this request.",
"EnhancedApprovals": {
"NotificationArn": "{{ ApproverSnsTopicArn }}",
"Approvers": [
{
"approver": "Admin",
"type": "IamRole",
"minRequiredApprovals": 3
}
]
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}

3.

]

}

}

}

Execute o comando a seguir para criar o modelo de alteração.
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--name MyChangeTemplate \
--document-format JSON \
--document-type Automation.ChangeTemplate \
--content file://MyChangeTemplate.json \
--tags Key=tag-key,Value=tag-value

Windows
aws ssm create-document ^
--name MyChangeTemplate ^
--document-format JSON ^
--document-type Automation.ChangeTemplate ^
--content file://MyChangeTemplate.json ^
--tags Key=tag-key,Value=tag-value

PowerShell
$json = Get-Content -Path "C:\path\to\file\MyChangeTemplate.json" | Out-String
New-SSMDocument `
-Content $json `
-Name "MyChangeTemplate" `
-DocumentType "Automation.ChangeTemplate" `
-Tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Para obter informações sobre outras opções que você pode especificar, consulte criar-documento.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"DocumentDescription":{
"CreatedDate":1.585061751738E9,
"DefaultVersion":"1",
"Description":"Use this template to update an EC2 Linux AMI. Requires one
approver specified in the template and an approver specified in the request.",
"DocumentFormat":"JSON",
"DocumentType":"Automation",
"DocumentVersion":"1",
"Hash":"0d3d879b3ca072e03c12638d0255ebd004d2c65bd318f8354fcde820dEXAMPLE",
"HashType":"Sha256",
"LatestVersion":"1",
"Name":"MyChangeTemplate",
"Owner":"123456789012",
"Parameters":[
{
"DefaultValue":"",
"Description":"Level one approvers",
"Name":"LevelOneApprovers",
"Type":"String"
},

404

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Change Manager
{

"DefaultValue":"",
"Description":"Level one approver type",
"Name":"LevelOneApproverType",
"Type":"String"

},
"cloudWatchMonitors": {
"monitors": [
"my-cloudwatch-alarm"
]
}
],
"PlatformTypes":[
"Windows",
"Linux"
],
"SchemaVersion":"0.3",
"Status":"Creating",
"Tags":[

}

}

]

Os usuários em sua organização ou conta que foram especificados como revisores de modelo na guia
Settings (Configurações) do Change Manager serão notificados de que um novo modelo de alteração está
com a revisão pendente.
Se um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) tiver sido especificado para modelos
de alteração, as notificações serão enviadas quando o modelo de alteração for rejeitado ou aprovado. Se
você não receber notificações relacionadas a este modelo de alteração, retorne ao Change Manager mais
tarde para verificar seu status.

Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de alteração (modelos)
Se você estiver designado como revisor para modelos de alteração no Change Manager, um recurso do
AWS Systems Manager, você será notificado quando um novo modelo de alteração, ou uma nova versão
de um modelo de alteração, estiver aguardando sua revisão. Um tópico de um Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) envia as notificações.

Note
Essa funcionalidade depende da conta ser configurada para usar um tópico do Amazon SNS para
enviar notificações sobre a revisão do modelo de alteração. Para obter informações sobre como
especificar um tópico de notificação do avaliador de modelos, consulte Tarefa 1: Configurar o
gerenciamento de identidade de usuário e revisores de modelo do Change Manager (p. 381).
Para revisar o modelo de alteração, você pode seguir o link em sua notificação ou entrar no AWS
Management Console diretamente e executar as etapas deste procedimento.

Para revisar e aprovar ou rejeitar um modelo de alteração
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ou-

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.
Na seção Change templates (Modelos de alterações), na parte inferior da guia Overview (Visão geral),
selecione o número em Pending review (Análise pendente).

405

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Change Manager

4.

Na lista Change templates (Modelos de alterações), localize e escolha o nome do modelo de alteração
a ser analisado.

5.

Na página de resumo, revise o conteúdo proposto do modelo de alteração e siga um destes
procedimentos:
• Para aprovar o modelo de alteração, que permite que ele seja usado em solicitações de alteração,
escolha Approve (Aprovar).
• Para rejeitar o modelo de alteração, o que impedirá que ele seja usado em solicitações de alteração,
escolha Reject (Rejeitar).

Excluir modelos de alteração
Este tópico descreve como excluir modelos que você criou no Change Manager, um recurso do Systems
Manager. Se você estiver usando o Change Manager para uma organização, esse procedimento é
executado em sua conta de administrador delegado.
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

3.

Escolha a guia Templates (Modelos).

4.

Escolha o nome do modelo a ser excluído.

5.

Escolha Actions (Ações), Delete template (Excluir modelo).

6.

Na caixa de diálogo de confirmação, insira DELETE e selecione Delete (Excluir).

Trabalhar com solicitações de alteração
Uma solicitação de alteração é uma solicitação no Change Manager para executar um runbook do
Automation que atualiza um ou mais recursos na AWS ou em ambientes on-premises. Uma solicitação de
alteração é criada usando um modelo de alteração.
Quando você cria uma solicitação de alteração no Change Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, um ou mais aprovadores em sua organização ou conta devem revisar e aprovar a solicitação.
Sem as aprovações necessárias, o fluxo de trabalho do runbook, que faz as alterações solicitadas, não
tem permissão para ser executado.
Tópicos
• Criar solicitações de alteração (p. 406)
• Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de alteração (p. 412)

Criar solicitações de alteração
Quando você cria uma solicitação de alteração no Change Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, o modelo de alteração selecionado normalmente faz o seguinte:
• Designa aprovadores para a solicitação de alteração ou especifica quantas aprovações são necessárias
• Especifica o tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) a ser usado para notificar os
aprovadores sobre a solicitação de alteração
• Especifica um alarme do Amazon CloudWatch para monitorar o fluxo de trabalho do runbook para a
solicitação de alteração
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• Identifica quais runbooks do Automation você pode escolher para fazer a alteração solicitada
Em alguns casos, um modelo de alteração pode ser configurado para que você especifique seu próprio
runbook do Automation a ser usado e para especificar quem deve revisar e aprovar a solicitação.

Important
Se você usar o Change Manager em uma organização, recomendamos sempre fazer as
alterações na conta de administrador delegado. Embora você possa fazer alterações de
outras contas na organização, essas alterações não serão relatadas ou visíveis na conta do
administrador delegado.

Criar solicitações de alteração (console)
O procedimento a seguir descreve como criar uma solicitação de alteração usando o console do Systems
Manager.

Para criar uma solicitação de alteração (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

3.

Selecione Create request (Criar solicitação).

4.

Pesquise e selecione um modelo de alteração que você deseja usar para essa solicitação de
alteração.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Para Name (Nome), insira um nome para a solicitação de alteração que facilite a identificação de sua
finalidade, como UpdateEC2LinuxAMI-us-east-2.

7.

Para Runbook, selecione o runbook que quiser usar para fazer a alteração solicitada.

Note
Se a opção para selecionar um runbook não estiver disponível, o autor do modelo de
alteração especificou qual runbook deve ser usado.
8.

Para Change request information (Alterar as informações da solicitação), use Markdown para fornecer
informações adicionais sobre a solicitação de alteração para ajudar os revisores a decidir se devem
aprovar ou rejeitar a solicitação de alteração. O autor do modelo que você está usando pode ter
fornecido instruções ou perguntas para você responder.

Note
Markdown é uma linguagem de marcação, que permite adicionar descrições de documentos
no estilo wiki e etapas individuais dentro do documento. Para obter mais informações sobre
como usar Markdown, consulte Usar Markdown na AWS.
9.

Na seção Workflow start time (Horário de início do fluxo de trabalho), escolha uma das seguintes
opções:
• Execute a operação em um horário agendado: para Requested start time (Horário de início
solicitado), insira a data e a hora proposta para executar o fluxo de trabalho do runbook para esta
solicitação. Para Estimated end time (Hora estimada para o término), insira a data e a hora em
que você espera que o fluxo de trabalho do runbook seja concluído. (Esse tempo é apenas uma
estimativa que você fornece aos revisores).
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Tip
SelecioneView Change Calendar (Exibir o calendário de alterações) para verificar se há
eventos de bloqueio para o tempo especificado.
• Execute a operação o mais rápido possível após a aprovação: se a solicitação de alteração for
aprovada, o fluxo de trabalho do runbook será executado assim que houver um período sem
restrições no qual as alterações podem ser feitas.
10. Na seção Change request approvals (Aprovações de solicitação de alteração), faça o seguinte:
1. Se as opções de Approval type (Tipo de aprovação) forem apresentadas, escolha uma das
seguintes opções:
• Aprovação automática: o modelo de alteração selecionado é configurado para permitir que
as solicitações de alteração sejam executadas automaticamente sem revisão por nenhum
aprovador. Continue na etapa 11.

Note
As permissões especificadas nas políticas do IAM que regem seu uso do Systems
Manager não devem restringir o envio de solicitações de alteração de aprovação
automática para que elas sejam executadas automaticamente.
• Especifique os aprovadores: você deve adicionar um ou mais usuários, grupos ou funções do
IAM para revisar e aprovar essa solicitação de alteração.

Note
Você pode optar por especificar revisores mesmo que as permissões especificadas nas
políticas do IAM que regem seu uso do Systems Manager permitam que você execute
solicitações de alteração de aprovação automática.
2. Escolha Add approver (Adicionar aprovador) e selecione um ou mais usuários, grupos ou funções
do AWS Identity and Access Management (IAM) nas listas de revisores disponíveis.

Note
Um ou mais aprovadores já podem estar especificados. Isso significa que os aprovadores
obrigatórios já estão especificados no modelo de alteração selecionado. Não é possível
remover esses aprovadores da solicitação. Se o botão Add approver (Adicionar aprovador)
não estiver ativado, o modelo escolhido não permitirá que outros revisores sejam
adicionados às solicitações.
3. Em SNS topic to notify approvers (Tópico do SNS para notificar aprovadores), escolha uma das
opções a seguir para especificar o tópico do Amazon SNS em sua conta a ser usado para enviar
notificações aos aprovadores que você estiver adicionando a essa solicitação de alteração.

Note
Se a opção para especificar um tópico do Amazon SNS não estiver disponível, o modelo
de alteração selecionado já especificará o tópico do Amazon SNS a ser usado.
• Insira um nome do recurso da Amazon (ARN) – Para ARN do tópico, insira o ARN de um
tópico existente do Amazon SNS. Esse tópico pode estar em qualquer uma das contas da sua
organização.
• Selecione um tópico do SNS existente: para Target notification topic (Tópico de notificação de
destino), selecione o ARN de um tópico existente do Amazon SNS em sua conta atual. (Essa
opção não estará disponível se você ainda não tiver criado nenhum tópico do Amazon SNS na
sua Conta da AWS e Região da AWS.)

Note
O tópico do Amazon SNS selecionado deve ser configurado para especificar as
notificações que ele envia e os assinantes para os quais eles são enviados. Sua política
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de acesso também deve conceder permissões ao Systems Manager, para que o Change
Manager possa enviar notificações. Para obter mais informações, consulte Configurar os
tópicos do Amazon SNS para as notificações do Change Manager (p. 384).
4. Escolha Add notification (Adicionar notificação).
11. Escolha Next (Próximo).
12. Para IAM role (Função do IAM), selecione uma função do IAM na sua conta atual que tenha as
permissões necessárias para executar os runbooks especificados para esta solicitação de alteração.
Essa função também é referida como a função de serviço, ou função assumida, para o Automation.
Para obter mais informações sobre essa função, consulte Configurar a automação (p. 424).
13. Na seção Deployment location (Local de implantação), escolha uma das seguintes opções:

Note
Se você estiver usando o Change Manager com uma única Conta da AWS e não com uma
organização configurada no AWS Organizations, você não precisará especificar um local de
implantação.
• Aplique alterações a esta conta. O fluxo de trabalho do runbook é executado somente na conta
atual. Para uma organização, isso significa a conta de administrador delegado.
• Aplique alterações a várias unidades organizacionais (UOs). Faça o seguinte:
1. Para Accounts and organizational units (OUs) (Contas e unidades organizacionais, UOs), insira
o ID de uma conta de membro em sua organização, no formato 123456789012 ou o ID de uma
unidade organizacional, no formato o-o96EXAMPLE.
2. (Opcional) Em Execution role name (Nome da função de execução), insira o nome da função do
IAM na conta de destino ou a UO que tiver as permissões necessárias para executar os runbooks
especificados para esta solicitação de alteração. Todas as contas em qualquer UO que você
especificar devem usar o mesmo nome para essa função.
3. (Opcional) Escolha Add another target location (Adicionar outro local de destino) para cada conta
adicional ou UO que você deseja especificar e repita as etapas A e B.
4. Em Target (Região da AWS de destino), selecione a região na qual fazer a alteração, como
Ohio (us-east-2) para a região Leste dos EUA (Ohio).
5. Expanda Rate control (Controle de taxa).
Para Concurrency (Simultaneidade), insira um número e, na lista, selecione se isso representa o
número ou porcentagem de contas em que o fluxo de trabalho do runbook pode ser executado ao
mesmo tempo.
Em Error threshold (Limite de erro), insira um número e, na lista, selecione se isso representa o
número ou porcentagem de contas em que o fluxo de trabalho do runbook pode falhar antes que
a operação seja interrompida.
14. Na seção Deployment targets (Destinos das implantações), faça o seguinte:
1. Escolha uma das seguintes opções:
• Recurso único: a alteração deve ser feita para apenas um recurso. Por exemplo, um único nó ou
uma única Amazon Machine Image (AMI), dependendo da operação definida nos runbooks para
essa solicitação de alteração.
• Vários recursos: para Parameter (Parâmetro), selecione um dos parâmetros disponíveis nos
runbooks para essa solicitação de alteração. Essa seleção reflete o tipo de recurso que está
sendo atualizado.
Por exemplo, se o runbook para esta solicitação de alteração for AWS-RetartEC2Instance,
você poderá escolher InstanceId e, em seguida, definir quais instâncias serão atualizadas
selecionando uma das seguintes opções:
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• Especifique as tags: insira um par chave-valor com o qual todos os recursos a serem
atualizados serão marcados.
• Escolha um grupo de recursos: escolha o nome do grupo de recursos ao qual todos os
recursos a serem atualizados pertencem.
• Especifique valores do parâmetro: identifique os recursos a serem atualizados na seção
Parâmetros do runbook.
• Selecione todas as instâncias como destino: faça a alteração em todos os nós gerenciados nos
locais de destino.
2. Se você escolheu Multiple resources (Vários recursos), expanda Rate control (Controle de taxa).
Para Concurrency (Simultaneidade), insira um número e, na lista, selecione se isso representa o
número ou porcentagem de destinos nos quais o fluxo de trabalho do runbook pode ser atualizado
ao mesmo tempo.
Em Error threshold (Limite de erros), insira um número e, na lista, selecione se isso representa o
número ou a porcentagem de destinos onde a atualização pode falhar antes que a operação seja
interrompida.
15. Se você escolheu Specify parameter values (Especificar valores de parâmetro) para atualizar vários
recursos na etapa anterior: na seção Runbook parameters (Parâmetros do runbook), especifique
valores para os parâmetros de entrada necessários. Os valores de parâmetro que você deve
fornecer são baseados no conteúdo dos runbooks do Automation associados ao modelo de alteração
escolhido.
Por exemplo, se o modelo de alteração usar o runbook do AWS-RetartEC2Instance, você deverá
inserir um ou mais IDs de instância para o parâmetro InstanceId. Como alternativa, selecione Show
interactive instance picker (Mostrar o seletor de instâncias interativas) e selecione as instâncias
disponíveis uma a uma.
16. Escolha Next (Próximo).
17. Na página Review and submit (Analise e envie), verifique novamente os recursos e as opções que
você especificou para esta solicitação de alteração.
Selecione o botão Edit (Editar) para qualquer seção na qual você deseja fazer alterações.
Quando estiver satisfeito com os detalhes da solicitação de alteração, escolhaSubmit for approval
(Enviar para aprovação).
Se um tópico do Amazon SNS foi especificado no modelo de alteração escolhido para a solicitação, as
notificações são enviadas quando a solicitação for rejeitada ou aprovada. Se você não receber notificações
para a solicitação, retorne ao Change Manager para verificar o status da sua solicitação.

Criar solicitações de alteração (AWS CLI)
Você pode criar uma solicitação de alteração usando o AWS Command Line Interface (AWS CLI)
especificando opções e parâmetros para a solicitação de alteração em um arquivo JSON e usando o
comando --cli-input-json para incluí-la em seu comando.

Para criar uma solicitação de alteração (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Crie um arquivo JSON em sua máquina local com um nome, como MyChangeRequest.json e cole
o seguinte conteúdo nesse arquivo:
Substitua os espaços reservados pelos valores da solicitação de alteração.
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Note
Esse JSON de exemplo cria uma solicitação de alteração usando o modelo de alteração
AWS-HelloWorldChangeTemplate e o runbook AWS-HelloWorld. Para ajudar
você a adaptar esse exemplo para suas próprias solicitações de alteração, consulte
StartChangeRequestExecution na Referência de API do AWS Systems Manager para obter
informações sobre todos os parâmetros disponíveis.
{

"ChangeRequestName": "MyChangeRequest",
"DocumentName": "AWS-HelloWorldChangeTemplate",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"ScheduledTime": "2021-12-30T03:00:00",
"ScheduledEndTime": "2021-12-30T03:05:00",
"Tags": [
{
"Key": "Purpose",
"Value": "Testing"
}
],
"Parameters": {
"Approver": [
"JohnDoe"
],
"ApproverType": [
"IamUser"
],
"ApproverSnsTopicArn": [
"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyNotificationTopic"
]
},
"Runbooks": [
{
"DocumentName": "AWS-HelloWorld",
"DocumentVersion": "1",
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1",
"Parameters": {
"AutomationAssumeRole": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/MyChangeManagerAssumeRole"
]
}
}
],
"ChangeDetails": "### Document Name: HelloWorldChangeTemplate\n\n## What does
this document do?\nThis change template demonstrates the feature set available
for creating change templates for Change Manager. This template starts a Runbook
workflow for the Automation document called AWS-HelloWorld.\n\n## Input Parameters
\n* ApproverSnsTopicArn: (Required) Amazon Simple Notification Service ARN for
approvers.\n* Approver: (Required) The name of the approver to send this request
to.\n* ApproverType: (Required) The type of reviewer.\n * Allowed Values: IamUser,
IamGroup, IamRole, SSOGroup, SSOUser\n\n## Output Parameters\nThis document has no
outputs \n"
}

3.

No diretório em que você criou o arquivo JSON, execute o seguinte comando:
aws ssm start-change-request-execution --cli-input-json file://MyChangeRequest.json

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
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}

"AutomationExecutionId": "b3c1357a-5756-4839-8617-2d2a4EXAMPLE"

Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de alteração
Se você estiver designado como revisor para uma solicitação de alteração no Change Manager, um
recurso do AWS Systems Manager, você será notificado por meio de um tópico do Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) quando uma nova solicitação de alteração estiver aguardando sua
análise.

Note
Essa funcionalidade depende de um Amazon SNS estar especificado no modelo de alteração
para enviar notificações de revisão. Para obter mais informações, consulte Configurar os tópicos
do Amazon SNS para as notificações do Change Manager (p. 384).
Para revisar a solicitação de alteração, você pode seguir o link em sua notificação ou entrar no AWS
Management Console diretamente e executar as etapas deste procedimento.

Note
Se um tópico do Amazon SNS for atribuído aos revisores em um modelo de alteração, as
notificações serão enviadas aos assinantes do tópico quando a solicitação de alteração alterar o
status.

Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de alteração (console)
Os procedimentos a seguir descrevem como usar o console do Systems Manager (Gerenciador de
sistemas) para revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de mudança.

Para revisar e aprovar ou rejeitar uma única solicitação de alteração
1.

Abra o link na notificação por e-mail que você recebeu e entre no AWS Management Console, que o
direcionará para a avaliação da solicitação de alteração.

2.

Na página de resumo, revise o conteúdo proposto da solicitação de alteração.
Para aprovar a solicitação de alteração, escolha Approve (Aprovar). Na caixa de diálogo, forneça os
comentários que você deseja adicionar para essa aprovação e escolha Approve (Aprovar). O fluxo de
trabalho do runbook representado por essa solicitação começa a ser executado quando agendado ou
assim que as alterações não estiverem bloqueadas por nenhuma restrição.
-ouPara rejeitar a solicitação de alteração, escolha Reject (Rejeitar). Na caixa de diálogo, forneça os
comentários que você deseja adicionar para essa rejeição e escolha Reject (Rejeitar).

Para revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de alteração em massa
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

3.

Escolha a guia Approvals (Aprovações).
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4.

(Opcional) Revise os detalhes das solicitações pendentes de sua aprovação escolhendo o nome de
cada solicitação e, em seguida, retorne à guia Approvals (Aprovações).

5.

Marque a caixa de seleção de cada solicitação de alteração que você deseja aprovar.
-ouMarque a caixa de seleção de cada solicitação de alteração que você deseja rejeitar.

6.

Na caixa de diálogo, forneça os comentários que deseja adicionar para esta aprovação ou rejeição.

7.

Dependendo se você está aprovando ou rejeitando as solicitações de alteração selecionadas, escolha
Aprovar ou Rejeitar.

Revisar e aprovar ou rejeitar uma solicitação de alteração (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) (no Linux,
macOS ou Windows) para analisar e aprovar ou rejeitar uma solicitação de alteração.

Para revisar e aprovar ou rejeitar as solicitações de alteração
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Crie um arquivo JSON em sua máquina local que especifique os parâmetros para a chamada da AWS
CLI.
{

}

"OpsItemFilters":
[
{
"Key": "OpsItemType",
"Values": ["/aws/changerequest"],
"Operator": "Equal"
}
],
"MaxResults": number

Você pode filtrar os resultados de um aprovador específico, determinando o Amazon Resource Name
(ARN) do aprovador no arquivo JSON. Aqui está um exemplo.
{

}

3.

"OpsItemFilters":
[
{
"Key": "OpsItemType",
"Values": ["/aws/changerequest"],
"Operator": "Equal"
},
{
"Key": "ChangeRequestByApproverArn",
"Values": ["arn:aws:iam::account-id:user/user-name"],
"Operator": "Equal"
}
],
"MaxResults": number

Execute o comando a seguir para visualizar o número máximo de solicitações de alteração
especificadas no arquivo JSON.
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Linux & macOS
aws ssm describe-ops-items \
--cli-input-json file://filename.json

Windows
aws ssm describe-ops-items ^
--cli-input-json file://filename.json

4.

Execute o comando a seguir para aprovar ou rejeitar uma solicitação de alteração.
Linux & macOS
aws ssm send-automation-signal \
--automation-execution-id ID \
--signal-type Approve_or_Reject \
--payload Comment="message"

Windows
aws ssm send-automation-signal ^
--automation-execution-id ID ^
--signal-type Approve_or_Reject ^
--payload Comment="message"

Se um tópico do Amazon SNS tiver sido especificado no modelo de alteração escolhido para a
solicitação, as notificações serão enviadas quando a solicitação for rejeitada ou aprovada. Se você
não receber notificações para a solicitação, retorne ao Change Manager para verificar o status da
sua solicitação. Para obter informações sobre outras opções ao usar esse comando, consulte sendautomation-signal (sinal de envio de automatição-sinal) na seção AWS Systems Manager de AWS
CLICommand Reference (Referência de comando).

Revisar detalhes, tarefas e cronogramas das solicitações de
alteração (console)
Você pode visualizar informações sobre uma solicitação de alteração, incluindo solicitações para as quais
as alterações foram processadas, no painel do Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Esses detalhes incluem um link para a operação do Automation, que executa os runbooks que fazem a
alteração. Um ID de execução do Automation é gerado quando a solicitação é criada, mas o processo não
é executado até que todas as aprovações tenham sido fornecidas e não haja restrições para bloquear a
alteração.

Para revisar detalhes, tarefas e cronogramas das solicitações de alteração
1.

No painel de navegação, escolha Change Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Change Manager.

2.

Selecione a guia Requests (Solicitações).
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3.

Na seção Change requests (Solicitações de alteração), procure a solicitação de alteração que você
quiser analisar.
Você pode usar as opções Create date range (Criar intervalo de datas) para limitar os resultados a um
período de tempo específico.
Você pode filtrar solicitações pelas seguintes propriedades:
• Status
• Request ID
• Approver
• Requester
Por exemplo, para visualizar detalhes de todas as solicitações de alteração concluídas com êxito nas
últimas 24 horas, faça o seguinte:
1. Para Create date range (Criar intervalo de datas), escolha1d.
2. Na caixa de pesquisa, selecione Status, CompletedWithSuccess (Status, concluído com êxito).
3. Nos resultados, escolha o nome da solicitação de alteração concluída com êxito para revisar os
resultados.

4.

Visualizar informações sobre a solicitação de alteração nas seguintes guias:
• Detalhes do pedido: visualize os detalhes básicos sobre a solicitação de alteração, incluindo o
solicitante, o modelo de alteração e os runbooks do Automation selecionados para a alteração.
Você também pode seguir um link para os detalhes da operação do Automation e exibir informações
sobre quaisquer parâmetros do runbook especificados na solicitação, alarmes do Amazon
CloudWatch atribuídos à solicitação de alteração e aprovações e comentários fornecidos para a
solicitação.
• Tarefa: exiba informações sobre a tarefa na alteração, incluindo o status da tarefa para solicitações
de alteração concluídas, os recursos de destino, as etapas nos runbooks do Automation associados
e detalhes do limite de erros e simultaneidade.
• Cronograma: exiba um resumo de todos os eventos associados à solicitação de alteração,
listados por data e hora. O resumo indica quando a solicitação de alteração foi criada, ações dos
aprovadores atribuídos, uma observação de quando as solicitações de alteração aprovadas são
programadas para execução, detalhes do fluxo de trabalho do runbook e alterações de status para o
processo de alteração geral e de cada etapa do runbook.

Visualizar contagens agregadas de solicitações de alteração
(linha de comando)
Você pode visualizar contagens agregadas de solicitações de alteração no Change Manager, um recurso
do AWS Systems Manager, usando a operação de API GetOpsSummary. Esta operação de API pode
retornar contagens para uma única Conta da AWS em uma única Região da AWS ou para várias contas e
regiões.

Note
Se você quiser exibir contagens agregadas de solicitações de alteração para várias Contas da
AWS e várias Regiões da AWS, defina e configure uma sincronização de dados dos recursos.
Para mais informações, consulte Configurar a sincronização de dados de recursos para o
Inventory (p. 891).
O procedimento a seguir descreve como usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) (no Linux,
macOS ou Windows) para visualizar contagens agregadas de solicitações de alteração.
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Para visualizar as contagens agregadas das solicitações de alteração
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute um dos seguintes comandos:
Uma única conta e região
Este comando retorna uma contagem de todas as solicitações de alteração para a Conta da AWS e
Região da AWS, para as quais a AWS CLI está configurada.
Linux & macOS
aws ssm get-ops-summary \
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal \
--aggregators AggregatorType=count,AttributeName=Status,TypeName=AWS:OpsItem

Windows
aws ssm get-ops-summary ^
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal ^
--aggregators AggregatorType=count,AttributeName=Status,TypeName=AWS:OpsItem

O sistema retorna informações como as seguintes:
{

}

"Entities": [
{
"Data": {
"AWS:OpsItem": {
"Content": [
{
"Count": "38",
"Status": "Open"
}
]
}
}
}
]

Várias contas e/ou regiões
Este comando retorna uma contagem de todas as solicitações de alteração para a Contas da AWS e
Regiões da AWS especificada na sincronização de dados do recurso.
Linux & macOS
aws ssm get-ops-summary \
--sync-name resource_data_sync_name \
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal \
--aggregators AggregatorType=count,AttributeName=Status,TypeName=AWS:OpsItem
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Windows
aws ssm get-ops-summary ^
--sync-name resource_data_sync_name ^
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal ^
--aggregators AggregatorType=count,AttributeName=Status,TypeName=AWS:OpsItem

O sistema retorna informações como as seguintes:
{

}

"Entities": [
{
"Data": {
"AWS:OpsItem": {
"Content": [
{
"Count": "43",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "2",
"Status": "Resolved"
}
]
}
}
}
]

Várias contas e uma região específica
Este comando retorna uma contagem de todas as solicitações de alteração para as Contas da AWS
especificadas na sincronização de dados do recurso. No entanto, ele retorna apenas dados da região
especificada no comando.
Linux & macOS
aws ssm get-ops-summary \
--sync-name resource_data_sync_name \
--filters Key=AWS:OpsItem.SourceRegion,Values='Region',Type=Equal
Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal \
--aggregators AggregatorType=count,AttributeName=Status,TypeName=AWS:OpsItem

Windows
aws ssm get-ops-summary ^
--sync-name resource_data_sync_name ^
--filters Key=AWS:OpsItem.SourceRegion,Values='Region',Type=Equal
Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal ^
--aggregators AggregatorType=count,AttributeName=Status,TypeName=AWS:OpsItem

Várias contas e regiões com saída agrupada por região
Este comando retorna uma contagem de todas as solicitações de alteração para a Contas da AWS e
Regiões da AWS especificada na sincronização de dados do recurso. A saída exibe informações de
contagem por região.
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Linux & macOS
aws ssm get-ops-summary \
--sync-name resource_data_sync_name \
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal \
--aggregators
'[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"Status","Aggregators":
[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"SourceRegion"}]}]'

Windows
aws ssm get-ops-summary ^
--sync-name resource_data_sync_name ^
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal ^
--aggregators
'[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"Status","Aggregators":
[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"SourceRegion"}]}]'

O sistema retorna informações como as seguintes:
{

}

"Entities": [
{
"Data": {
"AWS:OpsItem": {
"Content": [
{
"Count": "38",
"SourceRegion": "us-east-1",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "4",
"SourceRegion": "us-east-2",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "1",
"SourceRegion": "us-west-1",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "2",
"SourceRegion": "us-east-2",
"Status": "Resolved"
}
]
}
}
}
]

Várias contas e regiões com saída agrupada por contas e regiões
Este comando retorna uma contagem de todas as solicitações de alteração para a Contas da AWS e
Regiões da AWS especificada na sincronização de dados do recurso. A saída agrupa as informações
de contagem por contas e regiões.
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Linux & macOS

aws ssm get-ops-summary \
--sync-name resource_data_sync_name \
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal \
--aggregators
'[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"Status","Aggregators":
[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"SourceAccountId","Aggregat
[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"SourceRegion"}]}]}]'

Windows

aws ssm get-ops-summary ^
--sync-name resource_data_sync_name ^
--filters Key=AWS:OpsItem.OpsItemType,Values="/aws/changerequests",Type=Equal ^
--aggregators
'[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"Status","Aggregators":
[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"SourceAccountId","Aggregat
[{"AggregatorType":"count","TypeName":"AWS:OpsItem","AttributeName":"SourceRegion"}]}]}]'

O sistema retorna informações como as seguintes:
{

"Entities": [
{
"Data": {
"AWS:OpsItem": {
"Content": [
{
"Count": "38",
"SourceAccountId": "123456789012",
"SourceRegion": "us-east-1",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "4",
"SourceAccountId": "111122223333",
"SourceRegion": "us-east-2",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "1",
"SourceAccountId": "111122223333",
"SourceRegion": "us-west-1",
"Status": "Open"
},
{
"Count": "2",
"SourceAccountId": "444455556666",
"SourceRegion": "us-east-2",
"Status": "Resolved"
},
{
"Count": "1",
"SourceAccountId": "222222222222",
"SourceRegion": "us-east-1",
"Status": "Open"
}
]
}
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}

]

}

}

Auditar e registrar atividades do Change Manager em
log
Você pode auditar atividades no Change Manager, um recurso do AWS Systems Manager, usando o
Amazon CloudWatch e alarmes do AWS CloudTrail.
Para obter mais informações sobre opções de auditoria e registro para o Systems Manager, consulte
Monitorar o AWS Systems Manager (p. 1511).

Auditore a atividade do Change Manager usando alarmes do
CloudWatch
Você pode configurar e atribuir um alarme do CloudWatch a um modelo de alteração. Se quaisquer
condições definidas no alarme forem atendidas, as ações especificadas para o alarme serão realizadas.
Na configuração do alarme, você pode especificar um tópico do Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) para notificar quando uma condição de alarme for atendida.
Para obter mais informações sobre como criar um modelo do Change Manager, consulte Trabalhar com
modelos de alteração (p. 393).
Para obter mais informações sobre como criar alarmes do CloudWatch, consulte Usar alarmes do
CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

Auditore a atividade do Change Manager usando o CloudTrail
O CloudTrail captura chamadas à API feitas no console do Systems Manager, na AWS Command Line
Interface (AWS CLI) e no SDK do Systems Manager. Você pode visualizar as informações no console
do CloudTrail ou em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), onde elas estão
armazenadas. Um bucket é usado em todos os logs do CloudTrail para sua conta.
Os logs de ações do Change Manager mostram a criação do documento de modelo de alteração, as
aprovações e rejeições da solicitação de alteração e o modelo de alteração, atividade gerada por runbooks
do Automation e muito mais. Para obter mais informações sobre como visualizar e utilizar os logs do
CloudTrail de atividades do Systems Manager, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS
Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526).

Resolução de problemas Change Manager
Use as informações a seguir para ajudar a solucionar problemas com o Change Manager, um recurso do
AWS Systems Manager.
Tópicos
• Erro “Group {GUID} not found” (Grupo {GUID} não encontrado) durante aprovações de solicitação ao
usar o Active Directory. (p. 421)
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Erro “Group {GUID} not found” (Grupo {GUID} não encontrado)
durante aprovações de solicitação ao usar o Active Directory.
Problema: quando o AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center)
é usado para o gerenciamento de identidade de usuários, um membro de um grupo do Active Directory
que recebe permissões de aprovação no Change Manager recebe um erro “não autorizado” ou “grupo não
encontrado”.
• Solução: quando você seleciona grupos do Active Directory no IAM Identity Center para acesso ao AWS
Management Console, o sistema agenda uma sincronização periódica que copia informações desses
grupos do Active Directory no IAM Identity Center. Esse processo deve ser concluído antes que os
usuários autorizados por meio da associação de grupo do Active Directory possam aprovar com êxito
uma solicitação. Para obter mais informações, consulte Conectar ao diretório do Microsoft AD no Guia
do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

AWS Systems Manager Automation
Automation, um recurso do AWS Systems Manager, simplifica as tarefas comuns de manutenção,
implantação e correção para Serviços da AWS como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),
o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), o Amazon Redshift, o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) e muitos outros. Para começar a usar o Automation, abra o Systems Manager
console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação à esquerda, escolha Automation.
O Automation ajuda você a criar soluções automatizadas para implantar, configurar e gerenciar recursos
da AWS em escala. Com o Automation, você tem controle granular sobre a simultaneidade de suas
automações. Isso significa que você pode especificar quantos recursos a destinar simultaneamente e
quantos erros podem ocorrer antes que uma automação seja interrompida.
Para ajudar você a começar a usar o Automation, a AWS desenvolve e mantém vários runbooks
predefinidos. Dependendo do seu caso de uso, você pode usar esses runbooks predefinidos que
executam uma variedade de tarefas ou criar seus próprios runbooks personalizados que possam atender
melhor às suas necessidades. Para monitorar o progresso e o status de suas automações, você pode
usar o console do Automation do Systems Manager ou sua ferramenta da linha de comando preferida. O
Automation também se integra ao Amazon EventBridge para ajudar você a criar arquitetura orientada a
eventos em escala.

Como o Automation beneficia minha organização?
O Automation oferece os seguintes benefícios:
• Suporte a scripts no conteúdo do runbook
Com o uso da ação aws:executeScript, você pode executar funções de Python e PowerShell
personalizadas diretamente de seus runbooks. Isso oferece maior flexibilidade na criação de runbooks
personalizados, pois você pode concluir várias tarefas que outras ações do Automation não suportam.
Você também tem maior controle sobre a lógica do runbook. Para obter um exemplo de como essa ação
pode ser usada e como ela pode ajudar a melhorar uma solução automatizada existente, consulte Criar
runbooks do Automation (p. 627).
• Execute automações em várias Contas da AWS e Regiões da AWS a partir de um local centralizado
Os administradores podem executar automações em recursos em várias contas e regiões a partir do
console do Systems Manager.
• Melhoria das operações de segurança
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Os administradores têm um lugar centralizado para conceder e revogar o acesso a runbooks. Usando
somente políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você pode controlar quais usuários
individuais ou grupos na sua organização podem usar o Automation e quais nós gerenciados eles
podem acessar.
• Automatize tarefas comuns de TI
A automatização de tarefas comuns pode ajudar a melhorar a eficiência operacional, impor
padrões organizacionais e reduzir erros do operador. Por exemplo, você pode usar o runbook AWSUpdateCloudFormationStackWithApproval para atualizar os recursos que foram implantados
usando um modelo AWS CloudFormation. A atualização aplica-se a um novo modelo. Você pode
configurar o Automation para solicitar aprovação de um ou mais usuários do IAM, antes de começar a
atualização.
• Execução segura e em massa de tarefas problemáticas
O Automation inclui recursos, como controles de taxa, que permitem controlar a implantação de uma
automação em toda a frota, especificando um valor de simultaneidade e um limiar de erro. Para obter
mais informações sobre como trabalhar com controles de taxas, consulte Execução de automações em
grande escala (p. 441).
• Simplificação de tarefas complexas
O Automation fornece runbooks predefinidos que simplificam tarefas complexas e demoradas, como
a criação de Amazon Machine Images de ouro (AMIs). Use os runbooks AWS-UpdateLinuxAmi e
AWS-UpdateWindowsAmi para criar AMIs de ouro a partir de uma AMI de origem. Com o us desses
runbooks, você pode executar scripts personalizados antes e depois que as atualizações são aplicadas.
Você pode também incluir ou excluir pacotes de software específicos com relação à instalação. Para
obter exemplos de como usar esses runbooks, consulte Demonstrações do Automation (p. 626).
• Definição das limitações para entradas
Você pode definir restrições em runbooks personalizados para limitar os valores que o Automation
aceitará para um parâmetro de entrada específico. Por exemplo, allowedPattern só aceitará
valores para um parâmetro de entrada que corresponda à expressão regular que você definir. Se você
especificar allowedValues para um parâmetro de entrada, somente os valores especificados no
runbook são aceitos.
• Registre a saída das ações de automação no Amazon CloudWatch Logs
Para satisfazer os requisitos de segurança ou operacionais em sua organização, pode ser necessário
fornecer um registro dos scripts executados durante um runbook. Com o CloudWatch Logs, é possível
monitorar, armazenar e acessar os arquivos de log de vários Serviços da AWS. Você pode enviar
a saída da ação aws:executeScript para um grupo de logs do CloudWatch Logs para fins de
depuração e solução de problemas. Os dados de log podem ser enviados ao seu grupo de logs com
ou sem criptografia do AWS KMS usando sua chave do KMS. Para obter mais informações, consulte
Registro de saída de ações do Automation em log com o CloudWatch Logs (p. 1529).
• Integração com o Amazon EventBridge
Há suporte para o Automation como um tipo destino nas regras do Amazon EventBridge. Isso significa
que você pode acionar runbooks usando eventos. Para obter mais informações, consulte Monitorar
eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de
eventos do Amazon EventBridge para o Systems Manager (p. 1623).
• Compartilhe práticas recomendadas organizacionais
Você pode definir práticas recomendadas para gerenciamento de recursos, tarefas de operações e
muito mais em runbooks compartilhados entre contas e regiões.
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Quem deve usar o Automation?
• Qualquer cliente da AWS que deseje melhorar sua eficiência operacional em escala, reduzir erros
associados à intervenção manual e reduzir o tempo de resolução de problemas comuns.
• Especialistas em infraestrutura que desejem automatizar tarefas de implantação e configuração.
• Administradores que desejem resolver problemas comuns de forma confiável, melhorar a eficiência da
solução de problemas e reduzir operações repetitivas.
• Usuários que desejarem automatizar uma tarefa que normalmente executam manualmente.

O que é uma automação?
Uma automação consiste em todas as tarefas que são definidas em um runbook e são executadas pelo
serviço Automation. O Automation usa os seguintes componentes para executar automações.
Conceito

Detalhes

Runbook do Automation

Um runbook do Systems Manager Automation
define a automação (as ações que o Systems
Manager realiza em nós gerenciados e nos
recursos da AWS). O Automation inclui vários
runbooks predefinidos que você pode usar para
executar tarefas comuns, como reiniciar uma ou
mais instâncias do Amazon EC2 ou criar uma
Amazon Machine Image (AMI). Você também pode
criar seus próprios runbooks. Os runbooks usam
YAML ou JSON e incluem etapas e parâmetros
especificados por você. As etapas são executadas
em ordem sequencial. Para mais informações,
consulte Trabalhar com runbooks (p. 560).
Runbooks são documentos do Systems Manager
do tipo Automation, ao contrário dos documentos
Command, Policy e Session. Runbooks
oferecem suporte para o esquema versão 0.3.
Documentos de comando usam a versão de
esquema 1.2, 2.0 ou 2.2. Documentos de política
usam a versão de esquema 2.0 ou posterior.

Ação de automação

A automação definida em um runbook inclui uma
ou mais etapas. Cada etapa está associada a uma
ação específica. A ação determina as entradas, o
comportamento e as saídas da etapa. As etapas
são definidas na seção mainSteps do seu
runbook. A automação oferece suporte a 20 tipos
de ação distintos. Para mais informações, consulte
Referência de ações do Systems Manager
Automation (p. 496).

Cota de automação

Cada Conta da AWS pode executar 100
automações simultaneamente. Isso inclui
automações filho (automações que são iniciadas
por outra automação) e automações de controle
de taxa. Se você tentar executar mais do que
isso, o Systems Manager adicionará as outras
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Conceito

Detalhes
automações em uma fila e exibirá o status Pending
(Pendente). Para obter mais informações sobre
como executar automações, consulte Executar
uma automação (p. 432).

Cota de filas da automação

Se você tentar executar mais automações do que
o limite de automação simultânea, as automações
subsequentes serão adicionadas a uma fila. Cada
Conta da AWS pode colocar 1.000 automações
na fila. Quando uma automação for concluída (ou
atingir um estado terminal), a primeira automação
na fila será iniciada.

Cota da automação do controle de taxas

Cada Conta da AWS pode executar
25 automações de controle de taxas
simultaneamente. Se você tentar executar mais
automações de controle de taxas do que o limite
de automação de controle de taxa simultânea, o
Systems Manager adiciona as automações de
controle subsequentes a uma fila e exibe o status
Pending (Pendente). Para obter mais informações
sobre como executar automações de controle
de taxas, consulte Execução de automações em
grande escala (p. 441).

Cota da fila de automação do controle de taxas

Se você tentar executar mais automações do
que o limite de automação de controle de taxa
simultânea, as automações subsequentes serão
adicionadas a uma fila. Cada Conta da AWS
pode colocar 1.000 automações na fila. Quando
uma automação for concluída (ou atingir um
estado terminal), a primeira automação na fila será
iniciada.

Tópicos
• Configurar a automação (p. 424)
• Trabalhar com automações (p. 431)
• Referência de ações do Systems Manager Automation (p. 496)
• Trabalhar com runbooks (p. 560)
• Referência do runbook do Systems Manager Automation (p. 626)
• Demonstrações do Automation (p. 626)
• Noções básicas sobre o status da automação (p. 715)
• Solução de problemas do Systems Manager Automation (p. 717)

Configurar a automação
Para configurar o Automation, um recurso do AWS Systems Manager, é necessário verificar o acesso
do usuário ao serviço do Automation, e configurar as funções de forma que o serviço possa executar
ações nos recursos. Também recomendamos que você opte pelo modo de simultaneidade adaptativo
em suas preferências do Automation. A simultaneidade adaptativa dimensiona automaticamente sua
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cota de automação para atender às suas necessidades. Para mais informações, consulte Permitir que o
Automation se adapte às suas necessidades de simultaneidade (p. 440).
Para garantir o acesso adequado ao Automation AWS Systems Manager, revise os seguintes requisitos de
função de serviço e usuário.

Verificar o acesso do usuário aos runbooks
Verifique se você tem permissão para usar runbooks. Se sua conta de usuário, grupo ou função do
AWS Identity and Access Management (IAM) receber permissões de administrador, isso significa que
você tem acesso ao Systems Manager Automation. Se você não tiver permissões de administrador, um
administrador deverá lhe conceder permissão, atribuindo a política gerenciada AmazonSSMFullAccess,
ou uma política que ofereça permissões comparáveis, à sua conta, grupo ou função do IAM.

Important
A política do IAM AmazonSSMFullAccess concede permissões para ações do Systems
Manager. No entanto, alguns runbooks exigem permissões para outros serviços,
como o documento AWS-ReleaseElasticIP, que requer permissões do IAM para o
ec2:ReleaseAddress. Portanto, é necessário revisar as ações executadas em um runbook
para garantir que sua conta de usuário, grupo ou função do IAM receba as permissões
necessárias para executar as ações incluídas no runbook.

Configurar o acesso a uma função de serviço (função assumida)
para automações
As automações podem ser iniciadas no contexto de uma função de serviço (ou função assumida). Isso
permite que o serviço execute ações em seu nome. Se você não especificar uma função a ser assumida, o
Automation usará o contexto do usuário que invocou a execução.
No entanto, as seguintes situações ainda exigem que você especifique uma função de serviço para o
Automation:
• Quando você quer restringir as permissões de um usuário em um recurso, mas deseja que esse usuário
execute uma automação que exija privilégios elevados. Nesse cenário, você poderá criar uma função de
serviço com permissões elevadas e permitir que o usuário execute a automação.
• Quando você cria uma associação do Systems Manager State Manager que executa um runbook.
• Ao ter operações que espera executar por mais de 12 horas.
• Quando você estiver executando um runbook que não pertence à Amazon, e que usa a ação
aws:executeScript para chamar uma operação de API da AWS ou para agir em um recurso da
AWS. Para obter mais informações, consulte Permissões para usar runbooks (p. 567).
Se você precisar criar uma função de serviço para o Automation, poderá usar um dos métodos a seguir.
Tópicos
• Método 1: usar o AWS CloudFormation para configurar uma função de serviço para o
Automation (p. 425)
• Método 2: usar o IAM para configurar funções para o Automation (p. 427)

Método 1: usar o AWS CloudFormation para configurar uma
função de serviço para o Automation
Você pode criar uma função de serviço para o Automation, um recurso do AWS Systems Manager,
com base em um modelo do AWS CloudFormation. Depois de criar a função de serviço, você poderá
especificar a função do serviço nos runbooks, usando o parâmetro AutomationAssumeRole.
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Criar a função de serviço com o AWS CloudFormation
Use o procedimento a seguir para criar as funções do AWS Identity and Access Management (IAM)
necessárias para o Systems Manager Automation, usando o AWS CloudFormation.

Para criar as funções do IAM necessárias
1.

Baixe e descompacte o arquivo AWS-SystemsManager-AutomationServiceRole.zip. Este
arquivo inclui o arquivo de modelo do AWS-SystemsManager-AutomationServiceRole.yaml
AWS CloudFormation.

2.

Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

3.

Selecione Create Stack (Criar pilha).

4.

Na seção Specify template (Especificar modelo) escolha Upload a template file (Fazer upload de um
arquivo de modelo).

5.

Escolha Browse (Procurar) e, depois, escolha o arquivo de modelo AWS-SystemsManagerAutomationServiceRole.yaml do AWS CloudFormation.

6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Na página Specify stack details (Especificar detalhes da tarefa), no campo Stack name (Nome da
pilha), insira um nome.

8.

Na página Configure stack options (Configurar opções de pilha) não é necessário fazer nenhuma
seleção. Escolha Next (Próximo).

9.

Na página Review, role para baixo e escolha a opção I acknowledge that AWS CloudFormation might
create IAM resources.

10. Escolha Create (Criar OpsItem).
O CloudFormation mostra o status CREATE_IN_PROGRESS por cerca de três minutos. O status mudará
para CREATE_COMPLETE depois que a pilha for criada e suas funções estiverem prontas para uso.

Important
Se você executar um fluxo de trabalho de automação que chama outros serviços usando
uma função de serviço do AWS Identity and Access Management (IAM), esteja ciente
de que esta função deve ser configurada com permissão para chamar esses serviços.
Esse requisito aplica-se a todos os runbooks do Automation da AWS (runbooks da AWS*), como AWS-ConfigureS3BucketLogging, AWS-CreateDynamoDBBackup e AWSRestartEC2Instance, entre outros. Esse requisito também se aplica a todos os runbooks
personalizados do Automation criados que invoquem outros Serviços da AWS, usando ações
que chamam outros serviços. Por exemplo, se você usar as ações aws:executeAwsApi,
aws:createStack ou aws:copyImage, configure a função de serviço com permissão
para invocar esses serviços. É possível habilitar permissões para outros Serviços da AWS,
adicionando uma política em linha do IAM à função. Para mais informações, consulte (Opcional)
Adicione uma política em linha do Automation para invocar outros Serviços da AWS (p. 429).

Copiar informações de função para a automação
Use o procedimento a seguir para copiar as informações sobre a função de serviço de Automação por
meio do console do AWS CloudFormation. É necessário especificar essas funções ao usar um runbook.

Note
Você não precisará copiar as informações da função usando esse procedimento, se executar os
runbooks AWS-UpdateLinuxAmi ou AWS-UpdateWindowsAmi. Esses runbooks já possuem
as funções necessárias especificadas como valores padrão. As funções especificadas nesses
runbooks usam as políticas gerenciadas do IAM.
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Para copiar nomes de funções
1.

Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

2.

Selecione o Stack name (Nome da pilha) do Automation que você criou no procedimento anterior.

3.

Escolha a guia Resources (Recursos).

4.

Escolha o link Physical ID para AutomationServiceRole. O console do IAM é aberto em um resumo da
função de serviço do Automation.

5.

Copie o nome do recurso da Amazon (ARN) ao lado de Role ARN (ARN da função). O ARN é
semelhante ao seguinte: arn:aws:iam::12345678:role/AutomationServiceRole

6.

Cole o ARN em um arquivo de texto para uso posterior.

Você concluiu a configuração da função de serviço para Automação. Agora você pode usar o ARN da
função de serviço do Automation em seus runbooks.

Método 2: usar o IAM para configurar funções para o Automation
Se você precisar criar uma função de serviço para o Automation, um recurso do AWS Systems Manager,
conclua as tarefas a seguir. Para obter mais informações sobre quando uma função de serviço é
necessária para o Automation, consulte Configurar a automação (p. 424).
Tarefas
• Tarefa 1: Criar uma função de serviço para a automação (p. 427)
• Tarefa 2: Anexar a política iam:PassRole à função de automação (p. 430)
• Tarefa 3: Configurar o acesso do usuário à automação (p. 431)

Tarefa 1: Criar uma função de serviço para a automação
Use o procedimento a seguir para criar uma função de serviço (ou função assumida) para o Systems
Manager Automation.

Note
Você também pode usar essa função em runbooks, como no runbook AWSCreateManagedLinuxInstance. O uso dessa função ou do nome do recurso da Amazon
(ARN) de uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) em runbooks permite que
o Automation realize ações no seu ambiente, como iniciar novas instâncias e executar ações em
seu nome.

Para criar uma função do IAM e permitir que ela seja assumida pelo Automation
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Roles e Create role.

3.

Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service
(serviço).

4.

Na seção Selecionar um caso de uso, selecione Systems Manager e Próximo: permissões.

5.

Na página Attached permissions policy, procure a política AmazonSSMAutomationRole, escolha essa
política e, em seguida, escolha Next: Review.

6.

Na página Review (Análise), digite um nome na caixa Role name (Nome da função) e, em seguida,
uma descrição.

7.

Selecione Create role (Criar função). O sistema faz com que você retorne para a página Roles.

8.

Na página Roles (Funções), escolha a função que você acabou de criar para abrir a página Summary
(Resumo). Anote os valores de Role Name (Nome da função) e Role ARN (ARN da função). Você
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especificará o ARN da função ao associar a política iam:PassRole à sua conta do IAM no próximo
procedimento. Você também pode especificar o nome da função e o ARN nos runbooks.

Note
A política AmazonSSMAutomationRole atribui a permissão de função do Automation a
um subconjunto de funções do AWS Lambda na sua conta. Essas funções começam com
"Automation". Se você planeja usar o Automation com funções Lambda, o ARN Lambda deverá
usar o seguinte formato:
"arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
Se você tiver funções Lambda cujos ARNs não usam esse formato, também precisará anexar
uma política Lambda adicional à sua função de automação, como a política AWSLambdaRole. A
política ou função adicional deve fornecer acesso mais amplo às funções Lambda na Conta da
AWS.
Depois de criar sua função de serviço, recomendamos editar a política de confiança para ajudar a evitar
o problema entre serviços confused deputy. O problema confused deputy é um problema de segurança
em que uma entidade que não tem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais
privilegiada a executá-la. Em AWS, a personificação entre serviços pode resultar no problema do ‘confused
deputy’. A personificação entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama
outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas
permissões para atuar nos recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão
para acessar. Para evitar isso, o AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para
todos os serviços com entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.
Recomendamos o uso das chaves de contexto de condição global aws:SourceArn e
aws:SourceAccount em políticas de recursos para limitar as permissões que o Automation concede a
outro serviço para o recurso. Se o valor aws:SourceArn não contiver o ID da conta, como um ARN de
bucket do Amazon S3, você deve usar ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as
permissões. Se você utilizar ambas as chaves de contexto de condição global, e o valor aws:SourceArn
contiver o ID da conta, o valor aws:SourceAccount e a conta no valor aws:SourceArn deverão utilizar
o mesmo ID de conta quando utilizados na mesma declaração da política. Use aws:SourceArn se
quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços. Use aws:SourceAccount
se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços. O valor
de aws:SourceArn deve ser o ARN para execuções de automação. Se você não souber o ARN
completo do recurso ou se estiver especificando vários recursos, use a chave da condição de contexto
global aws:SourceArn com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo,
arn:aws:ssm:*:123456789012:automation-execution/*.
O exemplo a seguir mostra como é possível usar as chaves de contexto de condição global
aws:SourceArn e aws:SourceAccount para o Automation, a fim de evitar o problema confused deputy.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:123456789012:automation-execution/*"

428

AWS Systems Manager Guia do usuário
Configurar a automação

}

]

}

}

}

Para modificar a política de confiança da função
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

No painel de navegação, selecione Roles (Funções).
Na lista de funções em sua conta, escolha o nome da função do serviço do Automation.
Escolha a guia Trust relationships (Relacionamentos de confiança) e, em seguida, selecione Edit trust
relationship (Editar relacionamento de confiança).

5.

Edite a política de confiança usando as chaves de contexto de condição global aws:SourceArn e
aws:SourceAccount para o Automation, a fim de evitar o problema confused deputy.

6.

Para salvar a alteração, escolha Update Trust Policy (Atualizar política de confiança).

(Opcional) Adicione uma política em linha do Automation para invocar outros Serviços da AWS
Se você executar uma automação que invoca outros Serviços da AWS usando uma função de
serviço do IAM, essa última deverá ser configurada com permissão para invocar esses serviços. Esse
requisito aplica-se a todos os runbooks do Automation da AWS (runbooks da AWS-*), como AWSConfigureS3BucketLogging, AWS-CreateDynamoDBBackup e AWS-RestartEC2Instance, entre
outros. Esse requisito também se aplica a todos os runbooks personalizados criados que invoquem outros
Serviços da AWS, usando ações que chamam outros serviços. Por exemplo, se você usar as ações
aws:executeAwsApi, aws:CreateStack ou aws:copyImage, entre outras, deverá configurar a
função de serviço com permissão para chamar esses serviços. É possível habilitar permissões para outros
Serviços da AWS, adicionando uma política em linha do IAM à função.

Para incorporar uma política em linha para uma função de serviço (console do IAM)
1.
2.
3.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.
No painel de navegação, escolha Roles.
Na lista, selecione o nome da função que você deseja editar.

4.
5.

Escolha a guia Permissions (Permissões).
Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

6.
7.

Escolha a guia JSON.
Insira um documento de política JSON para os Serviços da AWS que você deseja chamar. Veja a
seguir dois exemplos de documentos da política JSON.
Exemplo do PutObject e GetObject do Amazon S3
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::doc-example-bucket/*"
}
]
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Exemplos CreateSnapshot e DescribeSnapShots do Amazon EC2
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:DescribeSnapshots",
"Resource":"*"
}
]

Para obter detalhes sobre a linguagem da política do IAM, consulte a Referência da política JSON do
IAM no Manual do usuário do IAM.
8.

Ao concluir, selecione Review policy (Revisar política). O Validador de política indica se há qualquer
erro de sintaxe.

9.

Na página Review policy (Revisar política), insira um nome em Name para a política que você está
criando. Revise o Resumo da política para ver as permissões que são concedidas pela política. Em
seguida, escolha Criar política para salvar seu trabalho.

10. Após a criação de uma política em linha, ela é automaticamente incorporada à sua função.

Tarefa 2: Anexar a política iam:PassRole à função de automação
Use o procedimento a seguir para associar a política iam:PassRole à sua função de serviço de
Automação. Isso permite que o serviço do Automation passe a função a outros serviços ou recursos do
Systems Manager ao executar as automações.

Para anexar a política iam:PassRole à sua função de Automação
1.

Na página Summary da função que você acabou de criar, escolha a guia Permissions (Permissões).

2.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

3.

Na página Create policy (Criar política), selecione a guia Visual editor (Editor visual).

4.

Selecione Service (Serviço) e, em seguida, selecione IAM.

5.

Selecione Select actions (Selecionar ações).

6.

Na caixa de texto Filter actions (Filtrar ações), digite PassRole e selecione a opção PassRole.

7.

Escolha Resources (Recursos). Verifique se Specific (Específico) está selecionado e, em seguida,
selecione Add ARN (Adicionar ARN).

8.

No campo Specify ARN for role (Especificar ARN para função) cole o ARN da função de Automação
que você copiou no final da Tarefa 1. O sistema preenche os campos Account (Conta) e Role name
with path (Nome da função com caminho).

Note
Se você quiser que a função de serviço do Automation associe uma função de perfil da
instância do IAM a uma instância do EC2, você deverá adicionar o ARN da função de perfil
da instância do IAM. Isso permite que a função de serviço do Automation passe a função do
perfil da instância do IAM para a instância de destino do EC2.
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9.

Escolha Add (Adicionar).

10. Escolha Review policy (Revisar política).
11. Na página Review Policy (Revisar política), digite um nome e, em seguida, selecione Create Policy
(Criar política).

Tarefa 3: Configurar o acesso do usuário à automação
Se sua conta de usuário, grupo ou função do AWS Identity and Access Management (IAM) receber
permissões de administrador, isso significa que você tem acesso ao Systems Manager Automation. Se
você não tiver permissões de administrador, um administrador deverá lhe conceder permissão, atribuindo a
política gerenciada AmazonSSMFullAccess, ou uma política que ofereça permissões comparáveis, à sua
conta, grupo ou função do IAM.
Use o seguinte procedimento para configurar uma conta de usuário para usar o Automation. A conta de
usuário que você escolher terá permissão para configurar e executar o Automation. Se você precisar criar
uma nova conta de usuário, consulte Criar um usuário do IAM na sua Conta da AWS, no Guia do usuário
do IAM.

Para configurar acesso de usuário e anexar a política iam:PassRole a uma conta de usuário
1.

No painel de navegação do IAM, escolha Users (Usuários) e depois escolha a conta de usuário que
você deseja configurar.

2.

Na guia Permissions (Permissões), na lista de políticas, verifique se a política
AmazonSSMFullAccess está listada ou se existe uma política comparável que conceda à conta
permissão para acessar o Systems Manager.

3.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

4.

Na página Create policy (Criar política), escolha a guia Visual Editor (Editor visual) e escolha Choose a
service (Escolher um serviço).

5.

Na caixa de pesquisa, digite IAM ou role para baixo para localizar IAMna parte inferior da página e
escolha IAM.

6.

Para Actions (Ações), digite PassRole na caixa de pesquisa e selecione PassRole.

7.

Na seção Resources (Recursos), escolha Add ARN (Adicionar ARN), cole o ARN da função de serviço
de Automação copiado no final da Tarefa 1 e selecione Add (Adicionar).

8.

Escolha Review policy (Revisar política).

9.

Na página Review Policy (Revisar política) forneça um Name (Nome) para a política e selecione
Create policy (Criar política).

Você terminou de configurar as funções necessárias para Automação. Agora você pode usar o ARN da
função de serviço do Automation em seus runbooks.

Trabalhar com automações
Esta seção inclui informações sobre como executar runbooks do Automation. O Automation é um
recurso do AWS Systems Manager. Para obter mais exemplos de como executar automações, consulte
Demonstrações do Automation (p. 626).
Índice
• Executar uma automação (p. 432)
• Executar uma automação com aprovadores (p. 436)
• Permitir que o Automation se adapte às suas necessidades de simultaneidade (p. 440)
• Execução de automações em grande escala (p. 441)
• Executar automações em várias regiões e contas da Regiões da AWS (p. 457)
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• Programar automações (p. 467)
• Execução de automações com base em eventos (p. 483)
• Executar uma automação manualmente (p. 490)

Executar uma automação
Quando você executa uma automação, por padrão, ela será executada no contexto do usuário do AWS
Identity and Access Management (IAM) que iniciou a automação. Isso significa que, por exemplo, se sua
conta de usuário do IAM tiver permissões de administrador, a automação será executada com permissões
de administrador e acesso total aos recursos que estão sendo configurados pela automação. Como
uma prática recomendada de segurança, sugerimos que você execute a automação usando um perfil de
serviço do IAM, nesse caso, conhecido como o perfil assumir, que é configurado com a política gerenciada
AmazonSSMAutomationRole. Talvez seja necessário adicionar outras políticas do IAM ao seu perfil
assumir para usar vários runbooks. O uso de uma função de serviço do IAM para executar a automação é
chamado de administração delegada.
Quando você usa uma função de serviço, a automação tem permissão para ser executada nos recursos
da AWS, mas o usuário que executou a automação tem acesso restrito (ou nenhum acesso) a esses
recursos. Por exemplo, é possível configurar uma função de serviço e usá-la com o Automation para
reiniciar uma ou mais instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O Automation é um
recurso do AWS Systems Manager. A automação reinicia as instâncias, mas a função do serviço não
concede permissão ao usuário para acessar essas instâncias.
Você pode especificar uma função de serviço em tempo de execução ao executar uma automação ou
você pode criar runbooks personalizados e especificar a função de serviço diretamente no runbook. Se
você especificar uma função de serviço, seja em tempo de execução ou em um runbook, o serviço será
executado no contexto da função de serviço especificada. Se você não especificar uma função de serviço,
o sistema criará uma sessão temporária no contexto do usuário e executará a automação.

Note
Especifique uma função de serviço para as automações que você espera que sejam executadas
por mais de 12 horas. Se você iniciar uma automação de execução prolongada no contexto de um
usuário, a sessão temporária do usuário expirará após 12 horas.
A administração delegada garante segurança e controle elevados de seus recursos da AWS. Isso também
permite uma experiência de auditoria aprimorada, pois as ações estão sendo executadas nos recursos por
uma função de serviço central em vez de várias contas do IAM.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, você deve criar a função de serviço do IAM e configurar uma
relação de confiança para a Automação, um recurso do AWS Systems Manager. Para mais informações,
consulte Tarefa 1: Criar uma função de serviço para a automação (p. 427).
Os procedimentos a seguir descrevem como usar o console do Systems Manager ou a ferramenta de linha
de comando de sua preferência para executar uma automação simples.

Executar uma automação simples (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para executar uma
automação simples.

Para executar uma automação simples
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).
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3.

Na lista Automation document (Documento do Automation), escolha um runbook. Escolha uma ou
mais opções no painel Document categories (Categorias de documentos) para filtrar documentos SSM
de acordo com sua finalidade. Para visualizar um runbook que você tenha, escolha a guia Owned
by me (De minha propriedade). Para visualizar um runbook compartilhado com sua conta, escolha a
guia Shared with me (Compartilhado comigo). Para visualizar todos os runbooks, escolha a guia All
documents (Todos os documentos).

Note
Você pode visualizar informações sobre um runbook, selecionando o nome dele.
4.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Document version (Versão do
documento) está definida como a versão que você quer executar. O sistema inclui as seguintes
opções de versão:
• Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução): escolha essa opção se o
runbook do Automation for atualizado periodicamente e uma nova versão padrão for atribuída.
• Latest version at runtime (Versão mais recente em tempo de execução): escolha essa opção se
o runbook do Automation for atualizado periodicamente e se você quiser executar a versão mais
recente.
• 1 Default (Padrão): escolha esta opção para executar a primeira versão do documento, que é a
versão padrão.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Na seção Execution mode (Modo de execução), escolha Simple execution (Execução simples).

7.

Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), especifique as entradas necessárias.
Opcionalmente, você pode escolher uma função de serviço do IAM na lista AutomationAssumeRole.

8.

(Opcional) Escolha um alarme do CloudWatch a fim de aplicar à sua automação para monitoramento.
Para anexar um alarme do CloudWatch à sua automação, a entidade principal do IAM que inicia a
automação deve ter permissão para a ação iam:createServiceLinkedRole. Para obter mais
informações sobre alarmes do CloudWatch, consulte Usar alarmes do Amazon CloudWatch. Observe
que a automação será interrompida se o alarme for ativado. Se você usar o AWS CloudTrail, você
verá a chamada de API em sua trilha.

9.

Selecione Execute (Executar).

O console exibe o status da automação. Se houver falha na execução da automação, consulte Solução de
problemas do Systems Manager Automation (p. 717).

Executar uma automação simples (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para executar uma automação simples.

Para executar uma automação simples
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para iniciar uma automação simples. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--parameters runbook parameters
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Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--parameters runbook parameters

PowerShell
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName runbook name `
-Parameter runbook parameters

Este é um exemplo que usa o runbook AWS-RestartEC2Instance para reiniciar a instância do EC2
especificada.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name "AWS-RestartEC2Instance" \
--parameters "InstanceId=i-02573cafcfEXAMPLE"

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name "AWS-RestartEC2Instance" ^
--parameters "InstanceId=i-02573cafcfEXAMPLE"

PowerShell
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName AWS-RestartEC2Instance `
-Parameter @{"InstanceId"="i-02573cafcfEXAMPLE"}

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{
}

"AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab"

Windows
{
}

"AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab"

PowerShell
4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab

3.

Execute o comando a seguir para recuperar o status da automação.
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Linux & macOS
aws ssm describe-automation-executions \
--filter "Key=ExecutionId,Values=4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab"

Windows
aws ssm describe-automation-executions ^
--filter "Key=ExecutionId,Values=4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab"

PowerShell
Get-SSMAutomationExecutionList | `
Where {$_.AutomationExecutionId -eq "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab"}

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{

"AutomationExecutionMetadataList": [
{
"AutomationExecutionStatus": "InProgress",
"CurrentStepName": "stopInstances",
"Outputs": {},
"DocumentName": "AWS-RestartEC2Instance",
"AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab",
"DocumentVersion": "1",
"ResolvedTargets": {
"ParameterValues": [],
"Truncated": false
},
"AutomationType": "Local",
"Mode": "Auto",
"ExecutionStartTime": 1564600648.159,
"CurrentAction": "aws:changeInstanceState",
"ExecutedBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/
Admin",
"LogFile": "",
"Targets": []
}
]
}

Windows
{

"AutomationExecutionMetadataList": [
{
"AutomationExecutionStatus": "InProgress",
"CurrentStepName": "stopInstances",
"Outputs": {},
"DocumentName": "AWS-RestartEC2Instance",
"AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab",
"DocumentVersion": "1",
"ResolvedTargets": {
"ParameterValues": [],
"Truncated": false
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},
"AutomationType": "Local",
"Mode": "Auto",
"ExecutionStartTime": 1564600648.159,
"CurrentAction": "aws:changeInstanceState",
"ExecutedBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/

Admin",

}

]

}

"LogFile": "",
"Targets": []

PowerShell
AutomationExecutionId
AutomationExecutionStatus
AutomationType
CurrentAction
CurrentStepName
DocumentName
DocumentVersion
ExecutedBy
Admin
ExecutionEndTime
ExecutionStartTime
FailureMessage
LogFile
MaxConcurrency
MaxErrors
Mode
Outputs
ParentAutomationExecutionId
ResolvedTargets
Target
TargetMaps
TargetParameterName
Targets

:
:
:
:
:
:
:
:

4105a4fc-f944-11e6-9d32-0123456789ab
InProgress
Local
aws:changeInstanceState
startInstances
AWS-RestartEC2Instance
1
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1/1/0001 12:00:00 AM
7/31/2019 7:17:28 PM

Auto
{}
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ResolvedTargets
{}
{}

Executar uma automação com aprovadores
Os procedimentos a seguir descrevem como usar o console do AWS Systems Manager e a AWS
Command Line Interface (AWS CLI) para executar uma automação com aprovações usando uma
execução simples. A automação usa a ação aws:approve, que pausa temporariamente a automação
até que as entidades principais designadas aprovem ou neguem a ação. A automação é executada no
contexto do usuário atual do AWS Identity and Access Management (IAM). Isso significa que você não
precisa configurar outras permissões do IAM, desde que tenha permissão para usar o runbook e qualquer
ação chamada pelo runbook. Se você tiver permissões de administrador no IAM, isso significa que você já
tem permissão para usar esse runbook.
Antes de começar
Além das entradas padrão exigidas pelo runbook, a ação aws:approve requer os dois parâmetros a
seguir:
• Uma lista de aprovadores. A lista de aprovadores deve conter pelo menos um aprovador na forma de um
usuário do IAM ou de um ARN de usuário. Se vários aprovadores forem fornecidos, uma contagem de
aprovações mínimas correspondente também deverá ser especificada no runbook.
• ARN do tópico de um Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) O nome do tópico do Amazon
SNS deve começar com Automation.
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Esse procedimento pressupõe que você já tenha criado um tópico do Amazon SNS, que é necessário
para fornecer a solicitação de aprovação. Para obter informações, consulte Criar um tópico no Manual do
desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Executar uma automação com aprovadores (console)
Para executar uma automação com aprovadores
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para executar uma
automação com aprovadores.
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).

3.

Na lista Automation document (Documento do Automation), escolha um runbook. Escolha uma ou
mais opções no painel Document categories (Categorias de documentos) para filtrar documentos SSM
de acordo com sua finalidade. Para visualizar um runbook que você tenha, escolha a guia Owned
by me (De minha propriedade). Para visualizar um runbook compartilhado com sua conta, escolha a
guia Shared with me (Compartilhado comigo). Para visualizar todos os runbooks, escolha a guia All
documents (Todos os documentos).

Note
Você pode visualizar informações sobre um runbook, selecionando o nome dele.
4.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Document version (Versão do
documento) está definida como a versão que você quer executar. O sistema inclui as seguintes
opções de versão:
• Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução): escolha essa opção se o
runbook do Automation for atualizado periodicamente e uma nova versão padrão for atribuída.
• Latest version at runtime (Versão mais recente em tempo de execução): escolha essa opção se
o runbook do Automation for atualizado periodicamente e se você quiser executar a versão mais
recente.
• 1 Default (Padrão): escolha esta opção para executar a primeira versão do documento, que é a
versão padrão.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Na página Execute automation document (Executar documento de automação), escolha Simple
execution (Execução simples).

7.

Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), especifique os parâmetros de entrada
necessários.
Por exemplo, se você escolheu o runbook AWS-StartEC2InstanceWithApproval, deverá
especificar ou escolher IDs de instância para o parâmetro InstanceId.

8.

Na seção Approvers (Aprovadores), especifique os usuários do IAM ou os ARNs de usuário de
aprovadores para a ação de automação.

9.

Na seção SNSTopicARN, especifique o ARN do tópico do SNS a ser usado para enviar notificações
de aprovação. O nome do tópico do SNS deve começar com Automation (Automação).

10. Opcionalmente, você pode escolher uma função de serviço do IAM na lista AutomationAssumeRole.
11. Escolha Execute automation.
O aprovador especificado recebe uma notificação do Amazon SNS com detalhes para aprovar ou rejeitar
a automação. Essa ação de aprovação é válida por 7 dias a contar da data de emissão e pode ser emitida
usando o console do Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
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Se você optou por aprovar a automação, ela continuará a executar as etapas incluídas no runbook
especificado. O console exibe o status da automação. Se houver falha na execução da automação,
consulte Solução de problemas do Systems Manager Automation (p. 717).

Para aprovar ou negar uma automação
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Automation (Automação) e selecione a automação que foi
executada no procedimento anterior.
Escolha Actions (Ações) e depois Approve/Deny (Aprovar/negar).

4.
5.

Escolha entre Approve (Aprovar) ou Deny (Negar) e, opcionalmente, forneça um comentário.
Selecione Enviar.

Executar uma automação com aprovadores (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para executar uma automação com aprovadores.

Para executar uma automação com aprovadores
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para executar uma automação com aprovadores. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações. Na seção de nome do
documento, especifique um runbook que inclua a ação de automação aws:approve.
Em Approvers, especifique os usuários do IAM ou os ARNs de usuário dos aprovadores da ação.
Em SNSTopic, especifique o ARN do tópico do SNS a ser usado para enviar a notificação de
aprovação. O nome do tópico do Amazon SNS deve começar com Automation.

Note
Os nomes específicos dos valores dos parâmetros para aprovadores e o tópico do SNS
dependem dos valores especificados no runbook escolhido.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name "AWS-StartEC2InstanceWithApproval" \
--parameters
"InstanceId=i-02573cafcfEXAMPLE,Approvers=arn:aws:iam::123456789012:role/
Administrator,SNSTopicArn=arn:aws:sns:region:123456789012:AutomationApproval"

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name "AWS-StartEC2InstanceWithApproval" ^
--parameters
"InstanceId=i-02573cafcfEXAMPLE,Approvers=arn:aws:iam::123456789012:role/
Administrator,SNSTopicArn=arn:aws:sns:region:123456789012:AutomationApproval"

PowerShell
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName AWS-StartEC2InstanceWithApproval `
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-Parameters @{
"InstanceId"="i-02573cafcfEXAMPLE"
"Approvers"="arn:aws:iam::123456789012:role/Administrator"
"SNSTopicArn"="arn:aws:sns:region:123456789012:AutomationApproval"
}

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{
}

"AutomationExecutionId": "df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6"

Windows
{
}

"AutomationExecutionId": "df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6"

PowerShell
df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6

Para aprovar uma automação
•

Execute o comando a seguir para aprovar uma automação. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm send-automation-signal \
--automation-execution-id "df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6" \
--signal-type "Approve" \
--payload "Comment=your comments"

Windows
aws ssm send-automation-signal ^
--automation-execution-id "df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6" ^
--signal-type "Approve" ^
--payload "Comment=your comments"

PowerShell
Send-SSMAutomationSignal `
-AutomationExecutionId df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6 `
-SignalType Approve `
-Payload @{"Comment"="your comments"}

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
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Para negar uma automação
•

Execute o comando a seguir para negar uma automação. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm send-automation-signal \
--automation-execution-id "df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6" \
--signal-type "Deny" \
--payload "Comment=your comments"

Windows
aws ssm send-automation-signal ^
--automation-execution-id "df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6" ^
--signal-type "Deny" ^
--payload "Comment=your comments"

PowerShell
Send-SSMAutomationSignal `
-AutomationExecutionId df325c6d-b1b1-4aa0-8003-6cb7338213c6 `
-SignalType Deny `
-Payload @{"Comment"="your comments"}

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

Permitir que o Automation se adapte às suas necessidades de
simultaneidade
Por padrão, o Automation permite que você execute até 100 automações simultâneas por vez. O
Automation também fornece uma configuração opcional que você pode usar para ajustar sua cota de
automação de simultaneidade automaticamente. Com essa configuração, sua cota de automação de
simultaneidade pode acomodar até 500 automações simultâneas, dependendo dos recursos disponíveis.

Note
Se sua automação chamar operações de API, o dimensionamento adaptativo para seus destinos
pode resultar em exceções de limitação. Se ocorrerem exceções de limitação recorrentes ao
executar automações com simultaneidade adaptativa ativada, talvez seja necessário solicitar
aumentos de cotas para a operação da API, se disponível.

Para ativar a simultaneidade adaptativa (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção ao lado de Enable adaptive concurrency (Ativar simultaneidade
adaptativa).

5.

Escolha Save (Salvar).
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Execução de automações em grande escala
Com o AWS Systems Manager Automation, você pode executar automações em uma frota de recursos
da AWS usando destinos. Além disso, você pode controlar a implantação da automação em toda a frota,
especificando um valor de simultaneidade e um erro limite. Os recursos de simultaneidade e limite de
erros são coletivamente chamados de controles de taxa. O valor de simultaneidade determina quantos
recursos são permitidos para executar a automação simultaneamente. O Automation também fornece
um modo de simultaneidade adaptativa que você pode optar por participar. A simultaneidade adaptativa
dimensiona automaticamente sua cota de automação de 100 automações em execução simultânea até
500. Um limite de erro determina quantas automações podem falhar antes do Systems Manager parar de
enviar a automação para outros recursos.
Para obter mais informações sobre simultaneidade e limites de erro, consulte Automações de controle em
grande escala (p. 456). Para obter mais informações sobre destinos, consulte Mapeamento de destino
para uma automação (p. 449).
Os procedimentos a seguir descrevem como ativar a simultaneidade adaptativa e como executar uma
automação com destinos e controles de taxa usando o console do Systems Manager e a AWS Command
Line Interface (AWS CLI).

Executar uma automação com destinos e controles de taxa (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para executar uma
automação com destinos e controles de taxa.

Para executar uma automação com destinos e controles de taxa
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).

3.

Na lista Automation document (Documento do Automation), escolha um runbook. Escolha uma ou
mais opções no painel Document categories (Categorias de documentos) para filtrar documentos SSM
de acordo com sua finalidade. Para visualizar um runbook que você tenha, escolha a guia Owned
by me (De minha propriedade). Para visualizar um runbook compartilhado com sua conta, escolha a
guia Shared with me (Compartilhado comigo). Para visualizar todos os runbooks, escolha a guia All
documents (Todos os documentos).

Note
Você pode visualizar informações sobre um runbook, selecionando o nome dele.
4.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Document version (Versão do
documento) está definida como a versão que você quer executar. O sistema inclui as seguintes
opções de versão:
• Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução): escolha essa opção se o
runbook do Automation for atualizado periodicamente e uma nova versão padrão for atribuída.
• Latest version at runtime (Versão mais recente em tempo de execução): escolha essa opção se
o runbook do Automation for atualizado periodicamente e se você quiser executar a versão mais
recente.
• 1 Default (Padrão): escolha esta opção para executar a primeira versão do documento, que é a
versão padrão.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Na seção Execution Mode (Modo de execução), escolha Rate Control (Controle de taxa). Você deve
usar esse modo ou Multi-account and Region (Várias contas e regiões) se quiser usar destinos e
controles de taxa.

7.

Na seção Targets (Destinos), escolha como você quer definir os destinos dos recursos da AWS em
que você deseja executar o Automation. Essas opções são obrigatórias.
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8.

a.

Use a lista Parameter (Parâmetro) para escolher um parâmetro. Os itens na lista Parameter
(Parâmetro) são determinados pelos parâmetros no runbook do Automation que você selecionou
no início deste procedimento. Ao escolher um parâmetro, você define o tipo de recurso em que o
fluxo de trabalho da Automação é executado.

b.

Use a lista Targets (Destinos) para escolher como você deseja definir o destino dos recursos.
i.

Se você optar por definir o destino dos recursos usando valores de parâmetro, insira o valor
do parâmetro para aquele escolhido na seção Input parameters (Parâmetros de entrada).

ii.

Se você escolher definir o destino dos recursos usando o AWS Resource Groups, escolha o
nome do grupo na lista Resource Group (Grupo de recursos).

iii.

Se você optar por definir o destino dos recursos usando tags, insira a chave de tag e
(opcionalmente) o valor da tag nos campos fornecidos. Escolha Add (Adicionar).

iv.

Se você quiser executar um runbook do Automation em todas as instâncias nas Conta da
AWS e Região da AWS atuais, escolha All instances (Todas as instâncias).

Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), especifique as entradas necessárias.
Opcionalmente, você pode escolher uma função de serviço do IAM na lista AutomationAssumeRole.

Note
Pode ser que não seja necessário escolher algumas das opções na seção Input parameters
(Parâmetros de entrada). Isso ocorre porque você definiu o destino dos recursos
usando tags ou um grupo de recursos. Por exemplo, se você escolheu o runbook AWSRestartEC2Instance, você não precisará especificar ou escolher IDs de instância na
seção Input parameters (Parâmetros de entrada). A execução do Automation localiza as
instâncias para reiniciar usando as tags ou grupos de recursos que você especificou.
9.

Use as opções na seção Rate control (Controle de taxa) para restringir o número de recursos da AWS
que podem executar o Automation dentro de cada par conta-região.
Na seção Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha Targets (Destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar o
fluxo de trabalho de Automação simultaneamente.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que pode
executar o fluxo de trabalho de Automação simultaneamente.

10. Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes que a Automação
deixe de enviar o fluxo de trabalho para outros recursos.
• Escolha percentage (porcentagem) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes que a
Automação deixe de enviar o fluxo de trabalho para outros recursos.
11. (Opcional) Escolha um alarme do CloudWatch a fim de aplicar à sua automação para monitoramento.
Para anexar um alarme do CloudWatch à sua automação, a entidade principal do IAM que inicia a
automação deve ter permissão para a ação iam:createServiceLinkedRole. Para obter mais
informações sobre alarmes do CloudWatch, consulte Usar alarmes do Amazon CloudWatch. Observe
que a automação será interrompida se o alarme for ativado. Se você usar o AWS CloudTrail, você
verá a chamada de API em sua trilha.
12. Selecione Execute (Executar).
Para visualizar automações iniciadas pela automação do controle de taxa, no painel de navegação,
escolha Automation (Automação) e depois selecione Show child automations (Mostrar automações filho).
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Executar uma automação com destinos e controles de taxa (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para executar uma automação com destinos e controles de taxa.

Para executar uma automação com destinos e controles de taxa
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para visualizar uma lista de documentos.
Linux & macOS
aws ssm list-documents

Windows
aws ssm list-documents

PowerShell
Get-SSMDocumentList

Anote o nome do runbook que você quer usar.
3.

Execute o comando a seguir para visualizar os detalhes sobre o runbook. Substitua o runbook
name (nome do runbook) pelo nome do runbook cujos detalhes deseja visualizar. Além disso, anote
o nome de um parâmetro (por exemplo, InstanceId) que deseja usar para a opção --targetparameter-name. Esse parâmetro determina o tipo de recurso em que a automação é executada.
Linux & macOS
aws ssm describe-document \
--name runbook name

Windows
aws ssm describe-document ^
--name runbook name

PowerShell
Get-SSMDocumentDescription `
-Name runbook name

4.

Crie um comando que use as opções de destino e controle de taxa que você deseja executar.
Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Definir destino usando tags
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
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--document-name runbook name \
--targets Key=tag:key name,Values=value \
--target-parameter-name parameter name \
--parameters "input parameter name=input parameter value,input parameter 2
name=input parameter 2 value" \
--max-concurrency 10 \
--max-errors 25%

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--targets Key=tag:key name,Values=value ^
--target-parameter-name parameter name ^
--parameters "input parameter name=input parameter value,input parameter 2
name=input parameter 2 value" ^
--max-concurrency 10 ^
--max-errors 25%

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "tag:key name"
$Targets.Values = "value"
Start-SSMAutomationExecution `
DocumentName "runbook name" `
-Targets $Targets `
-TargetParameterName "parameter name" `
-Parameter @{"input parameter name"="input parameter value";"input parameter 2
name"="input parameter 2 value"} `
-MaxConcurrency "10" `
-MaxError "25%"

Definir destino usando valores de parâmetro
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--targets Key=ParameterValues,Values=value,value 2,value 3 \
--target-parameter-name parameter name \
--parameters "input parameter name=input parameter value" \
--max-concurrency 10 \
--max-errors 25%

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--targets Key=ParameterValues,Values=value,value 2,value 3 ^
--target-parameter-name parameter name ^
--parameters "input parameter name=input parameter value" ^
--max-concurrency 10 ^
--max-errors 25%
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PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ParameterValues"
$Targets.Values = "value","value 2","value 3"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "runbook name" `
-Targets $Targets `
-TargetParameterName "parameter name" `
-Parameter @{"input parameter name"="input parameter value"} `
-MaxConcurrency "10" `
-MaxError "25%"

Definir destino usando AWS Resource Groups
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--targets Key=ResourceGroup,Values=Resource group nname \
--target-parameter-name parameter name \
--parameters "input parameter name=input parameter value" \
--max-concurrency 10 \
--max-errors 25%

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--targets Key=ResourceGroup,Values=Resource group name ^
--target-parameter-name parameter name ^
--parameters "input parameter name=input parameter value" ^
--max-concurrency 10 ^
--max-errors 25%

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ResourceGroup"
$Targets.Values = "Resource group name"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "runbook name" `
-Targets $Targets `
-TargetParameterName "parameter name" `
-Parameter @{"input parameter name"="input parameter value"} `
-MaxConcurrency "10" `
-MaxError "25%"

Selecionar todas as instâncias na Conta da AWS e Região da AWS atuais
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--targets "Key=AWS::EC2::Instance,Values=*"
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--target-parameter-name instanceId \
--parameters "input parameter name=input parameter value" \
--max-concurrency 10 \
--max-errors 25%

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--targets Key=AWS::EC2::Instance,Values=* ^
--target-parameter-name instanceId ^
--parameters "input parameter name=input parameter value" ^
--max-concurrency 10 ^
--max-errors 25%

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "AWS::EC2::Instance"
$Targets.Values = "*"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "runbook name" `
-Targets $Targets `
-TargetParameterName "instanceId" `
-Parameter @{"input parameter name"="input parameter value"} `
-MaxConcurrency "10" `
-MaxError "25%"

O comando retorna um ID de execução. Copie esse ID para a área de transferência. Você pode usar
esse ID para visualizar o status da automação.
Linux & macOS
{
}

"AutomationExecutionId": "a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE"

Windows
{
}

"AutomationExecutionId": "a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE"

PowerShell
a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE

5.

Execute o comando a seguir para visualizar a automação. Substitua cada automation execution
ID (ID de execução de automação) por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm describe-automation-executions \
--filter Key=ExecutionId,Values=automation execution ID
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Windows
aws ssm describe-automation-executions ^
--filter Key=ExecutionId,Values=automation execution ID

PowerShell
Get-SSMAutomationExecutionList | `
Where {$_.AutomationExecutionId -eq "automation execution ID"}

6.

Para visualizar detalhes sobre o andamento da automação, execute o comando a seguir. Substitua
cada automation execution ID (ID de execução de automação) por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm get-automation-execution \
--automation-execution-id automation execution ID

Windows
aws ssm get-automation-execution ^
--automation-execution-id automation execution ID

PowerShell
Get-SSMAutomationExecution `
-AutomationExecutionId automation execution ID

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{

"AutomationExecution": {
"StepExecutionsTruncated": false,
"AutomationExecutionStatus": "Success",
"MaxConcurrency": "1",
"Parameters": {},
"MaxErrors": "1",
"Outputs": {},
"DocumentName": "AWS-StopEC2Instance",
"AutomationExecutionId": "a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE",
"ResolvedTargets": {
"ParameterValues": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
],
"Truncated": false
},
"ExecutionEndTime": 1564681619.915,
"Targets": [
{
"Values": [
"DEV"
],
"Key": "tag:ENV"
}
],
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}

}

"DocumentVersion": "1",
"ExecutionStartTime": 1564681576.09,
"ExecutedBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Admin",
"StepExecutions": [
{
"Inputs": {
"InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE"
},
"Outputs": {},
"StepName": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"ExecutionEndTime": 1564681619.093,
"StepExecutionId": "86c7b811-3896-4b78-b897-01234EXAMPLE",
"ExecutionStartTime": 1564681576.836,
"Action": "aws:executeAutomation",
"StepStatus": "Success"
}
],
"TargetParameterName": "InstanceId",
"Mode": "Auto"

Windows
{

"AutomationExecution": {
"StepExecutionsTruncated": false,
"AutomationExecutionStatus": "Success",
"MaxConcurrency": "1",
"Parameters": {},
"MaxErrors": "1",
"Outputs": {},
"DocumentName": "AWS-StopEC2Instance",
"AutomationExecutionId": "a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE",
"ResolvedTargets": {
"ParameterValues": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
],
"Truncated": false
},
"ExecutionEndTime": 1564681619.915,
"Targets": [
{
"Values": [
"DEV"
],
"Key": "tag:ENV"
}
],
"DocumentVersion": "1",
"ExecutionStartTime": 1564681576.09,
"ExecutedBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Admin",
"StepExecutions": [
{
"Inputs": {
"InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE"
},
"Outputs": {},
"StepName": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"ExecutionEndTime": 1564681619.093,
"StepExecutionId": "86c7b811-3896-4b78-b897-01234EXAMPLE",
"ExecutionStartTime": 1564681576.836,
"Action": "aws:executeAutomation",
"StepStatus": "Success"
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}

}

}
],
"TargetParameterName": "InstanceId",
"Mode": "Auto"

PowerShell
AutomationExecutionId
AutomationExecutionStatus
CurrentAction
CurrentStepName
DocumentName
DocumentVersion
ExecutedBy
Admin
ExecutionEndTime
ExecutionStartTime
FailureMessage
MaxConcurrency
MaxErrors
Mode
Outputs
Parameters
ParentAutomationExecutionId
ProgressCounters
ResolvedTargets
StepExecutions
StepExecutionsTruncated
Target
TargetLocations
TargetMaps
TargetParameterName
Targets

:
:
:
:
:
:
:

a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE
Success

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8/1/2019 5:46:59 PM
8/1/2019 5:46:16 PM

AWS-StopEC2Instance
1
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/

1
1
Auto
{}
{}
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ResolvedTargets
{i-02573cafcfEXAMPLE}
False
{}
{}
InstanceId
{tag:Name}

Note
Você pode também monitorar o status da automação no console. Na lista de execuções do
Automation, escolha a execução que você acabou de processar e depois escolha a guia
Execution steps (Etapas da execução). Esta guia mostra o status das ações de automação.

Mapeamento de destino para uma automação
Use o parâmetro Targets para definir rapidamente quais recursos serão usados como destino por
uma automação. Por exemplo, se você quiser executar uma automação que reinicia suas instâncias
gerenciadas, em vez de selecionar manualmente dezenas de IDs de instância no console ou digitá-los
em um comando, especifique as instâncias de destino especificando as tags do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) com o parâmetro Targets.
Quando você executa uma automação que usa um destino, o AWS Systems Manager cria uma automação
filho para cada destino. Por exemplo, se você definir o destino dos volumes do Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) especificando tags, e essas tags forem resolvidas para 100 volumes do Amazon EBS, o
Systems Manager criará 100 automações filho. A automação pai é concluída quando todas as automações
filho alcançam um estado final.
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Note
Quaisquer input parameters especificados em tempo de execução (na seção Input
parameters (parâmetros de entrada) do console ou usando a opção parameters na linha de
comando) serão automaticamente processados por todas as automações filho.
Você pode definir recursos como o destino para uma automação usando tags, grupos de recursos e
valores de parâmetros. Além disso, você pode usar a opção TargetMaps para definir o destino de vários
valores de parâmetro na linha de comando ou em um arquivo. A seção a seguir descreve cada uma
dessas opções de destino em mais detalhes.

Definir uma etiqueta como destino
É possível especificar uma única etiqueta como o destino de uma automação. Muitos recursos da AWS
oferecem suporte a tags, incluindo instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e Amazon
Relational Database Service (Amazon RDS), volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS), grupos de recursos e buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), entre
outros. É possível executar rapidamente a automação nos recursos da AWS definindo uma etiqueta como
destino. Uma etiqueta é um par de chave-valor, como Operating_System:Linux ou Department:Finance. Se
você atribuir um nome específico a um recurso, você também pode usar a palavra "Name" como chave, e
o nome do recurso como valor.
Quando você especifica uma tag como o destino para uma automação, você também deve especificar um
parâmetro de destino. O parâmetro de destino usa a opção TargetParameterName. Ao escolher um
parâmetro de destino, você define o tipo de recurso no qual a automação é executada. O parâmetro de
destino especificado com a tag deve ser um parâmetro válido definido no runbook. Por exemplo, para ter
dezenas de instâncias do EC2 como destino usando tags, escolha o parâmetro de destino InstanceId.
Ao escolher este parâmetro, você define as instâncias como o tipo de recurso para a automação. Além
disso, ao criar um runbook personalizado, você pode especificar o Target type (Tipo de destino) como /
AWS::EC2::Instance para garantir que apenas instâncias sejam usadas. Ao definir instâncias como
destino usando uma etiqueta, é possível incluir instâncias encerradas.
A captura de tela a seguir usa o runbook AWS-DetachEBSVolume. O parâmetro de destino lógico é
VolumeId.
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O runbook AWS-DetachEBSVolume também inclui uma propriedade especial chamada Target type
(Tipo de destino), que é definida como /AWS::EC2::Volume. Isso significa que, se o par de tag e chave
Finance:TestEnv retornar diferentes tipos de recursos (por exemplo, instâncias do EC2, volumes do
Amazon EBS e snapshots do Amazon EBS), apenas os volumes do Amazon EBS serão usados.

Important
Os nomes dos parâmetros de destino diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você
executar automações usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou AWS
Tools for Windows PowerShell, insira o nome do parâmetro de destino exatamente
como ele é definido no runbook. Se não fizer isso, o sistema retornará um erro
InvalidAutomationExecutionParametersException. Você pode usar a operação de
API DescribeDocument para ver informações sobre os parâmetros de destino disponíveis em um
runbook específico. Veja a seguir um exemplo de comando da AWS CLI que fornece informações
sobre o documento AWS-DeleteSnapshot.
aws ssm describe-document \
--name AWS-DeleteSnapshot

Aqui estão alguns exemplos de comandos da AWS CLI que definem recursos como destino usando
etiquetas.
Exemplo 1: definir uma etiqueta como destino usando um par de chave-valor para reiniciar instâncias do
Amazon EC2
Este exemplo reinicia todas as instâncias do Amazon EC2 que estiverem marcadas com uma chave
Department e um valor HumanResources. O parâmetro de destino usa o parâmetro InstanceId do runbook.
O exemplo usa um parâmetro adicional para executar a automação usando uma função de serviço do
Automation (também chamado de função assumida).
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aws ssm start-automation-execution \
--document-name AWS-RestartEC2Instance \
--targets Key=tag:Department,Values=HumanResources \
--target-parameter-name InstanceId \
--parameters "AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::111122223333:role/
AutomationServiceRole"

Exemplo 2: definir uma etiqueta como destino usando um par de chave-valor para excluir snapshots do
Amazon EBS
O exemplo a seguir usa o runbook AWS-DeleteSnapshot para excluir todos os snapshots com uma
chave de Nome e um valor de January2018Backups. O parâmetro de destino usa o parâmetro VolumeId.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name AWS-DeleteSnapshot \
--targets Key=tag:Name,Values=January2018Backups \
--target-parameter-name VolumeId

AWS Resource Groups como destino
É possível especificar um único grupo de recursos da AWS como o destino de uma automação. O Systems
Manager cria uma automação filho para cada objeto no grupo de recursos de destino.
Por exemplo, digamos que um de seus grupos de recursos tenha o nome de PatchedAMIs.
Esse grupo de recursos inclui uma lista de 25 Amazon Machine Images (AMIs) do Windows que
recebem patches rotineiramente. Se você executar uma automação que use o runbook AWSCreateManagedWindowsInstance e tenha como destino esse grupo de recursos, o Systems Manager
criará uma automação filho para cada uma das 25 AMIs. Isso significa que, ao especificar o grupo de
recursos PatchedAMIs, a automação cria 25 instâncias em uma lista de AMIs corrigidas pelos patches. A
automação pai é concluída quando todas as automações filho finalizam o processamento ou alcançam um
estado final.
O comando da AWS CLI a seguir se aplica ao exemplo do grupo de recursos PatchAMIs. O comando
usa o parâmetro Amild para a opção --target-parameter-name. O comando não inclui um
parâmetro adicional que define qual tipo de instância criar a partir de cada AMI. O runbook AWSCreateManagedWindowsInstance usa como padrão o tipo de instância t2.medium. Esse comando
criaria 25 instâncias t2.medium do Amazon EC2 para o Windows Server.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name AWS-CreateManagedWindowsInstance \
--targets Key=ResourceGroup,Values=PatchedAMIs \
--target-parameter-name AmiId

O exemplo de console a seguir usa um grupo de recursos chamado t2-micro-instances.
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Direcionar valores de parâmetro
Você também pode direcionar um valor de parâmetro. Insira ParameterValues como chave e, em
seguida, insira o valor do recurso específico em que você deseja que a automação seja executada. Se
você especificar vários valores, o Systems Manager executará uma automação secundária em cada valor
especificado.
Por exemplo, digamos que o runbook inclui um parâmetro InstanceID. Se você direcionar os valores do
parâmetro InstanceID ao executar o Automation, o Systems Manager executará uma automação filho para
cada valor especificado para o ID da instância. A automação pai é concluída quando a automação conclui
a execução de cada instância especificada, ou se a automação falha. Você pode direcionar um máximo de
50 valores de parâmetro.
O exemplo a seguir usa o runbook AWS-CreateImage. O nome do parâmetro de destino especificado é
InstanceId. A chave usa ParameterValues. Os valores são dois IDs de instâncias do Amazon EC2. Esse
comando cria uma automação para cada instância, que produz uma AMI em cada instância.
aws ssm start-automation-execution
--document-name AWS-CreateImage \
--target-parameter-name InstanceId \
--targets Key=ParameterValues,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE

Note
AutomationAssumeRole não é um parâmetro válido. Não escolha esse item ao executar fluxos
automações que direcionam um valor de parâmetro.

Direcionar mapas de valores de parâmetros
A opção TargetMaps expande sua capacidade de direcionar ParameterValues. Você pode inserir um
conjunto de valores de parâmetro usando TargetMaps na linha de comando. Você pode especificar um
máximo de 50 valores de parâmetro na linha de comando. Se quiser executar comandos que especificam
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mais de 50 valores de parâmetro, você poderá inserir os valores em um arquivo JSON. Você pode, então,
chamar o arquivo da linha de comando.

Note
A opção TargetMaps não tem suporte no console.
Use o formato a seguir para especificar vários valores de parâmetro usando a opção TargetMaps em
um comando. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--target-maps “parameter=value, parameter 2=value, parameter 3=value”
4=value, parameter 5=value, parameter 6=value”

“parameter

Se você deseja inserir mais de 50 valores de parâmetro para a opção TargetMaps, especifique os valores
em um arquivo usando o seguinte formato JSON. Usar um arquivo JSON também melhora a legibilidade
ao fornecer vários valores de parâmetro.
[
{“parameter”: "value", “parameter 2”: "value", “parameter 3”: "value"},
{“parameter 4”: "value", “parameter 5”: "value", "parameter 6": "value"}
]

Salve o arquivo com a extensão .json. Você pode chamar o arquivo usando o seguinte comando: Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
–-parameters input parameters \
--target-maps path to file/file name.json

Você também pode baixar o arquivo de um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),
desde que tenha permissão para ler dados do bucket. Use o seguinte formato de comando: Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--target-maps http://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.amazonaws.com/file_name.json

Este é um cenário de exemplo para ajudar você a compreender a opção TargetMaps. Nesse cenário, um
usuário deseja criar instâncias do Amazon EC2 de diferentes tipos em diferentes AMIs. Para executar essa
tarefa, o usuário cria um runbook chamado AMI_Testing. Este runbook define dois parâmetros de entrada:
instanceType e imageId.
{

"description": "AMI Testing",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{assumeRole}}",
"parameters": {
"assumeRole": {
"type": "String",
"description": "Role under which to run the automation",
"default": ""

454

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com automações
},
"instanceType": {
"type": "String",
"description": "Type of EC2 Instance to launch for this test"
},
"imageId": {
"type": "String",
"description": "Source AMI id from which to run instance"
}

}

},
"mainSteps": [
{
"name": "runInstances",
"action": "aws:runInstances",
"maxAttempts": 1,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"ImageId": "{{imageId}}",
"InstanceType": "{{instanceType}}",
"MinInstanceCount": 1,
"MaxInstanceCount": 1
}
}
],
"outputs": [
"runInstances.InstanceIds"
]

O usuário especifica os seguintes valores de parâmetro de destino em um arquivo chamado
AMI_instance_types.json.
[

{

"instanceType" : ["t2.micro"],
"imageId" : ["ami-b70554c8"]

},
{

"instanceType" : ["t2.small"],
"imageId" : ["ami-b70554c8"]

},
{

"instanceType" : ["t2.medium"],
"imageId" : ["ami-cfe4b2b0"]

},
{

"instanceType" : ["t2.medium"],
"imageId" : ["ami-cfe4b2b0"]

},
{

]

}

"instanceType" : ["t2.medium"],
"imageId" : ["ami-cfe4b2b0"]

O usuário pode executar a automação e criar as cinco instâncias do EC2 definidas em
AMI_instance_types.json, executando o seguinte comando:
aws ssm start-automation-execution \
--document-name AMI_Testing \
--target-parameter-name imageId \
--target-maps file:///home/TestUser/workspace/runinstances/AMI_instance_types.json
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Direcionar todas as instâncias
É possível executar uma automação em todas as instâncias gerenciadas na Conta da AWS e Região da
AWS atuais, escolhendo All instances (Todas as instâncias) na lista Targets (Destinos). Por exemplo, se
você quiser reiniciar todas as instâncias gerenciadas na sua Conta da AWS e nas Região da AWS atuais,
escolha o runbook AWS-RestartEC2Instance e selecione All instances (Todas as instâncias) na lista
Targets (Destinos).

Depois de escolher All instances (Todas as instâncias), o Systems Manager preenche o campo Instância
com um asterisco (*) e torna o campo indisponível para alterações (o campo ficará esmaecido). O Systems
Manager também torna o campo InstanceId em Input parameters (Parâmetros de entrada) indisponível
para alterações. Tornar esses campos indisponíveis para alterações será o comportamento esperado se
você optar por direcionar todas as instâncias.

Automações de controle em grande escala
Você pode controlar a implantação de uma automação em uma frota de recursos da AWS, especificando
um valor de simultaneidade e um limite de erro. Simultaneidade e limite de erro são coletivamente
chamados de controles de taxa.
Simultaneidade
Use a simultaneidade para especificar quantos recursos podem executar uma automação
simultaneamente. A simultaneidade ajuda a limitar o impacto ou o tempo de inatividade em seus recursos
ao processar uma automação. Você pode especificar um número absoluto de recursos, por exemplo, 20 ou
uma porcentagem do conjunto de destino, por exemplo, 10%.
O sistema de fila fornece a automação a um único recurso e aguarda até que a invocação inicial seja
concluída antes de enviar a automação para mais dois recursos. O sistema envia a automação de forma
exponencial para mais recursos até que o valor de simultaneidade seja atingido.
Limites de erro
Um limite de erro permite que você especifique quantas automações podem falhar antes que o AWS
Systems Manager pare de enviá-las para outros recursos. Você pode especificar um número absoluto de
erros, como 10, ou uma porcentagem do conjunto de destino, como 10%.
Se você especificar um número absoluto de 3 erros, por exemplo, o sistema deixará de executar a
automação quando o quarto erro for recebido. Se você especificar 0, o sistema deixará de executar a
automação em destinos adicionais depois que o primeiro resultado do erro for retornado.
Se você enviar uma automação para 50 instâncias, por exemplo, e definir o limite de erro como 10%, o
sistema deixará de enviar o comando para instâncias adicionais quando o quinto erro for recebido. As
invocações que já estiverem executando uma automação, quando um limite de erro for atingido, poderão
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ser concluídas, mas algumas dessas automações também podem falhar. Se você precisar garantir que
não haverá mais erros do que o número especificado para o limite de erro, defina o valor de Concurrency
(Simultaneidade) como 1 para que as automações prossigam uma de cada vez.

Executar automações em várias regiões e contas da Regiões da
AWS
Você pode executar automações do AWS Systems Manager em várias Regiões da AWS e Contas da AWS
ou em unidades organizacionais (UOs) do AWS Organizations em uma conta central. O Automation é um
recurso do AWS Systems Manager. Executar automações em várias regiões e contas ou UOs reduz o
tempo necessário para administrar os recursos da AWS, ao mesmo tempo em que melhora a segurança
do ambiente de computação.
Por exemplo, você pode fazer o seguinte usando runbooks de automação:
• Implementar atualizações de patches e segurança de maneira centralizada.
• Corrigir desvios de conformidade em configurações da VPC ou em políticas de bucket do Amazon S3.
• Gerenciar recursos, como instâncias do EC2 do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), em
grande escala.
O diagrama a seguir mostra um exemplo de um usuário que está executando o runbook AWSRestartEC2Instances em várias regiões e contas usando uma conta central. A automação localiza as
instâncias usando as tags especificadas nas regiões e contas de destino.

Note
Quando você executa uma automação em várias regiões e contas, você define o destino de
recursos usando tags ou o nome de um grupo de recursos da AWS. O grupo de recursos deve
existir em cada conta e região de destino. O nome do grupo de recursos deve ser o mesmo em
cada conta e região de destino. A automação não é executada em recursos que não têm a tag
especificada ou que não estejam incluídos no grupo de recursos especificado.
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Escolher uma conta central para o Automation
Se você quiser executar automações em UOs, a conta central deve ter permissões para listar todas
as contas nas UOs. Isso só é possível usando uma conta de administrador delegado ou a conta
de gerenciamento da organização. Recomendamos seguir as práticas recomendadas do AWS
Organizations e usar uma conta de administrador delegado. Para obter mais informações sobre as práticas
recomendadas do AWS Organizations, consulte Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento
no Guia do usuário do AWS Organizations. Para criar uma conta de administrador delegado para o
Systems Manager, você pode usar o comando register-delegated-administrator com a AWS
CLI, conforme exibido no exemplo a seguir.
aws organizations register-delegated-administrator \
--account-id delegated admin account ID \
--service-principal ssm.amazonaws.com

Se você quiser executar automações em várias contas que não sejam gerenciadas pelo AWS
Organizations, recomendamos a criação de uma conta dedicada para o gerenciamento de automação. A
execução de todas as automações entre contas usando uma conta dedicada simplifica o gerenciamento
de permissões do IAM, os esforços de solução de problemas e cria uma camada de separação entre
operações e administração. Essa abordagem também é recomendada se você usar o AWS Organizations,
mas só quiser segmentar contas individuais e não UOs.
Funcionamento da execução de automações
Executar automações em várias regiões e contas ou UOs ocorre da seguinte forma:
1. Verifique se todos os recursos nos quais você quer executar a automação, em todas as regiões, contas
ou UOs, usam tags idênticas. Se não usarem, você poderá adicioná-las a um grupo de recursos da
AWS e direcionar esse grupo. Para obter mais informações, consulte O que são grupos de recursos? no
Guia do usuário de AWS Resource Groups e tags.
2. Acesse a conta que você deseja configurar como a conta central do Automation.
3. Siga o procedimento Configurar permissões da conta de gerenciamento para execução da automação
de várias regiões e contas (p. 459) neste tópico para criar os seguintes perfis do IAM:
• AWS-SystemsManager-AutomationAdministrationRole: essa função permite que o usuário
execute automação em várias contas e UOs.
• AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole: essa função permite que o usuário execute
automação nas contas de destino.
4. Escolha o runbook, as regiões e as contas ou OUs em que você deseja executar a automação.

Note
As automações não são executadas recursivamente por meio de UOs. Certifique-se de que a
UO de destino contenha as contas desejadas. Se você escolher um runbook personalizado, ele
deverá ser compartilhado com todas as contas de destino. Para obter informações sobre como
compartilhar runbooks, consulte Compartilhar documentos do Systems Manager (p. 1438).
Para obter informações sobre como usar runbooks compartilhados, consulte Usar documentos
compartilhados do (p. 1445).
5. Execute a automação.

Note
Ao executar automações em várias regiões, contas ou UOs, a automação executada na conta
principal inicia automações filho em cada uma das contas de destino. A automação na conta
principal contém etapas de aws:executeAutomation para cada uma das contas de destino.
A automação falhará se você iniciar uma automação com base em novas regiões lançadas
após 20 de março de 2019 e direcionar para uma região que esteja habilitada por padrão. A
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automação será executada com êxito se você iniciar uma automação com base em uma região
que esteja habilitada por padrão e direcionar para uma região que você tenha ativado.
6. Use as operações de API GetAutomationExecution, DescribeAutomationStepExecutions e
DescribeAutomationExecutions no console do AWS Systems Manager ou na AWS CLI para monitorar
o progresso da automação. O resultado das etapas para a automação em sua conta principal será o
AutomationExecutionIddas automações filho. Para exibir a saída das automações filho criadas em
suas contas de destino, especifique a conta, região e AutomationExecutionId apropriadas na sua
solicitação.

Configurar permissões da conta de gerenciamento para execução da automação
de várias regiões e contas
Use o procedimento a seguir para criar as funções do IAM necessárias para a automação
do Systems Manager Automation em várias regiões e várias contas, usando o AWS
CloudFormation. Esse procedimento descreve como criar a função AWS-SystemsManagerAutomationAdministrationRole. Você só precisa criar essa função na conta de gerenciamento
do Automation. Esse procedimento também descreve como criar a função AWS-SystemsManagerAutomationExecutionRole. Você deve criar essa função em todas as contas que deseja direcionar
para executar automações em várias regiões e contas. Recomendamos usar o AWS CloudFormation
StackSets para criar a função AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole nas contas que
você quiser direcionar para executar automações em várias regiões e contas.

Criar as funções de administração do IAM necessárias para automações em várias regiões e
várias contas usando o AWS CloudFormation
1.

Faça download e descompacte AWS-SystemsManager-AutomationAdministrationRole.zip.
Ou, se suas contas forem gerenciadas pelo AWS Organizations, AWS-SystemsManagerAutomationAdministrationRole-org.zip. Este arquivo contém o arquivo de modelo do AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole.json AWS CloudFormation.

2.

Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

3.

Selecione Create stack.

4.

Na seção Specify template (Especificar modelo) escolha Upload a template (Fazer upload de um
modelo).

5.

Selecione Choose file (Escolha o arquivo) e, depois, escolha o modelo de arquivo do AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole.json AWS CloudFormation.

6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Na página Specify stack details (Especificar detalhes da tarefa), no campo Stack name (Nome da
pilha), insira um nome.

8.

Escolha Next (Próximo).

9.

Na página Configure stack options (Configurar opções de pilha), insira valores para as opções que
você quiser usar. Escolha Next (Próximo).

10. Na página Review (Revisão) role para baixo e escolha a opção I acknowledge that AWS
CloudFormation might create IAM resources with custom names (Estou ciente de que o poderá criar
recursos do IAM com nomes personalizados).
11. Selecione Create stack.
O AWS CloudFormation mostra o status CREATE_IN_PROGRESS por cerca de três minutos. O status
mudará para CREATE_COMPLETE.
É necessário repetir esse procedimento em todas as contas que você quiser direcionar para executar
automações em várias regiões e contas.
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Criar as funções de automação do IAM necessárias para automações em várias regiões e várias
contas usando o AWS CloudFormation
1.

Faça download do AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole.zip. Ou,
se suas contas forem gerenciadas pelo AWS Organizations, AWS-SystemsManagerAutomationExecutionRole-org.zip. Esse arquivo contém o arquivo de modelo AWSSystemsManager-AutomationExecutionRole.json do AWS CloudFormation.

2.

Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

3.

Selecione Create stack.

4.

Na seção Specify template (Especificar modelo) escolha Upload a template (Fazer upload de um
modelo).

5.

Selecione Choose file (Escolha o arquivo) e, depois, escolha o modelo de arquivo do AWSSystemsManager-AutomationExecutionRole.json AWS CloudFormation.

6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Na página Specify stack details (Especificar detalhes da tarefa), no campo Stack name (Nome da
pilha), insira um nome.

8.

Na seção Parameters (Parâmetros), no campo AdminAccountId, insira o ID da conta central do
Automation.

9.

Se você estiver configurando essa função para um ambiente AWS Organizations, haverá outro campo
chamado OrganizationId na seção. Insira o ID da sua organização da AWS.

10. Escolha Next (Próximo).
11. Na página Configure stack options (Configurar opções de pilha), insira valores para as opções que
você quiser usar. Escolha Next (Próximo).
12. Na página Review (Revisão) role para baixo e escolha a opção I acknowledge that AWS
CloudFormation might create IAM resources with custom names (Estou ciente de que o poderá criar
recursos do IAM com nomes personalizados).
13. Selecione Create stack.
O AWS CloudFormation mostra o status CREATE_IN_PROGRESS por cerca de três minutos. O status
mudará para CREATE_COMPLETE.

Execute uma automação em várias regiões e contas (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para executar uma
automação em várias regiões e contas da conta de gerenciamento do Automation.
Antes de começar
Antes de concluir o seguinte procedimento, anote as seguintes informações:
• O usuário ou a função do IAM que você usa para executar uma automação de várias regiões
ou várias contas deve ter a permissão iam:PassRole para a função AWS-SystemsManagerAutomationAdministrationRole.
• IDs de contas da Conta da AWS ou UOs nos quais você deseja executar a automação.
• Regiões suportadas pelo Systems Manager onde você deseja executar a automação.
• A chave e o valor da tag, ou o nome do grupo de recursos, nos quais você deseja executar a
automação.

Para executar uma automação em várias regiões e contas
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).

3.

Na lista Automation document (Documento do Automation), escolha um runbook. Escolha uma ou
mais opções no painel Document categories (Categorias de documentos) para filtrar documentos SSM
de acordo com sua finalidade. Para visualizar um runbook que você tenha, escolha a guia Owned
by me (De minha propriedade). Para visualizar um runbook compartilhado com sua conta, escolha a
guia Shared with me (Compartilhado comigo). Para visualizar todos os runbooks, escolha a guia All
documents (Todos os documentos).

Note
Você pode visualizar informações sobre um runbook, selecionando o nome dele.
4.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Document version (Versão do
documento) está definida como a versão que você quer executar. O sistema inclui as seguintes
opções de versão:
• Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução): escolha essa opção se o
runbook do Automation for atualizado periodicamente e uma nova versão padrão for atribuída.
• Latest version at runtime (Versão mais recente em tempo de execução): escolha essa opção se
o runbook do Automation for atualizado periodicamente e se você quiser executar a versão mais
recente.
• 1 Default (Padrão): escolha esta opção para executar a primeira versão do documento, que é a
versão padrão.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Na página Execute automation document (Executar documento de automação), escolha Multi-account
and Region (Várias contas e região).

7.

Na seção Target accounts and Regions (Regiões e contas de destino), use o campo Accounts and
organizational (OUs) (Contas e unidades organizacionais, UOs) para especificar as diferentes Contas
da AWS ou unidades organizacionais (UOs) da AWS em que você deseja executar a automação.
Separe várias contas ou UOs com uma vírgula.

8.

Use a lista de Regiões da AWS para escolher uma ou mais regiões onde você deseja executar a
automação.

9.

Use as opções Multi-Region and account rate control (Controle da taxa de várias contas e regiões)
para restringir a execução da automação para um número limitado de contas em execução em um
número limitado de regiões. Essas opções não restringem o número de recursos da AWS que podem
executar as automações.
a.

Na seção Location (account-Region pair) concurrency (Simultaneidade da localização - par conta/
região), escolha uma opção para restringir o número de automações que podem ser executadas
em várias contas e regiões ao mesmo tempo. Por exemplo, se você optar por executar uma
automação em cinco (5) contas da Contas da AWS que estiverem localizadas em quatro (4)
Regiões da AWS, o Systems Manager executará as automações em um total de 20 pares de
conta/região. Você pode usar essa opção para especificar um número absoluto, como 2, para
que a automação seja executada simultaneamente em apenas dois pares de contas ou regiões.
Outra opção é especificar uma porcentagem dos pares conta/região que podem ser executados
ao mesmo tempo. Por exemplo, com 20 pares de conta/região, se você especificar 20%, a
automação será executada simultaneamente em um máximo de cinco (5) pares de conta/região.
• Escolha targets (destinos) para inserir um número absoluto de pares de conta/região que
podem executar a automação simultaneamente.
• Escolha percent (por cento) para inserir uma porcentagem do número total de pares de contas/
regiões que podem executar a automação simultaneamente.

b.

Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes que o
Automation pare de enviar a automação para outros recursos.
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• Escolha percent (por cento) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes que o
Automation deixe de enviar a automação para outros recursos.
10. Na seção Targets (Destinos), escolha como você quer definir os destinos dos recursos da AWS em
que você deseja executar o Automation. Essas opções são obrigatórias.
a.

Use a lista Parameter (Parâmetro) para escolher um parâmetro. Os itens na lista Parameter
(Parâmetro) são determinados pelos parâmetros no runbook do Automation que você selecionou
no início deste procedimento. Ao escolher um parâmetro, você define o tipo de recurso em que o
fluxo de trabalho da Automação é executado.

b.

Use a lista Targets (Destinos) para escolher como você deseja definir o destino dos recursos.
i.

Se você optar por definir o destino dos recursos usando valores de parâmetro, insira o valor
do parâmetro para aquele escolhido na seção Input parameters (Parâmetros de entrada).

ii.

Se você escolher definir o destino dos recursos usando o AWS Resource Groups, escolha o
nome do grupo na lista Resource Group (Grupo de recursos).

iii.

Se você optar por definir o destino dos recursos usando tags, insira a chave de tag e
(opcionalmente) o valor da tag nos campos fornecidos. Escolha Add (Adicionar).

iv.

Se você quiser executar um runbook do Automation em todas as instâncias nas Conta da
AWS e Região da AWS atuais, escolha All instances (Todas as instâncias).

11. Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), especifique as entradas necessárias.
Opcionalmente, você pode escolher uma função de serviço do IAM na lista AutomationAssumeRole.

Note
Pode ser que não seja necessário escolher algumas das opções na seção Input parameters
(Parâmetros de entrada). Isso ocorre porque você definiu o destino de recursos em várias
regiões e contas usando tags ou um grupo de recursos. Por exemplo, se você escolheu
o runbook AWS-RestartEC2Instance, você não precisará especificar ou escolher IDs
de instância na seção Input parameters (Parâmetros de entrada). A automação localiza as
instâncias para reiniciar usando as tags que você especificou.
12. Use as opções na seção Rate control (Controle de taxa) para restringir o número de recursos da AWS
que podem executar o Automation dentro de cada par conta-região.
Na seção Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha Targets (Destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar o
fluxo de trabalho de Automação simultaneamente.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que pode
executar o fluxo de trabalho de Automação simultaneamente.
13. Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes que a Automação
deixe de enviar o fluxo de trabalho para outros recursos.
• Escolha percentage (porcentagem) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes que a
Automação deixe de enviar o fluxo de trabalho para outros recursos.
14. Selecione Execute (Executar).

Executar uma automação em várias regiões e contas (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para executar uma automação em várias regiões e contas da conta de gerenciamento do
Automation.
Antes de começar
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Antes de concluir o seguinte procedimento, anote as seguintes informações:
• IDs de contas da Conta da AWS ou UOs nos quais você deseja executar a automação.
• Regiões suportadas pelo Systems Manager onde você deseja executar a automação.
• A chave e o valor da tag, ou o nome do grupo de recursos, nos quais você deseja executar a
automação.

Para executar uma automação em várias regiões e contas
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Use o formato a seguir para criar um comando para executar uma automação em várias regiões
e contas: Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::management account ID:role/
AWS-SystemsManager-AutomationAdministrationRole \
--target-parameter-name parameter name \
--targets Key=tag key,Values=value \
--target-locations Accounts=account ID,account ID 2,Regions=Region,Region
2,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::management account ID:role/
AWS-SystemsManager-AutomationAdministrationRole ^
--target-parameter-name parameter name ^
--targets Key=tag key,Values=value ^
--target-locations Accounts=account ID,account ID 2,Regions=Region,Region
2,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "tag key"
$Targets.Values = "value"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "runbook name" `
-Parameter @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::management account ID:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole" } `
-TargetParameterName "parameter name" `
-Target $Targets `
-TargetLocation @{
"Accounts"="account ID","account ID 2";
"Regions"="Region","Region 2";
"ExecutionRoleName"="AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole" }
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Aqui estão alguns exemplos:
Exemplo 1: este exemplo reinicia instâncias do EC2 nas contas 123456789012 e 987654321098,
que estão localizadas nas regiões us-east-2 e us-west-1. As instâncias devem ser marcadas com
o valor do par de chaves da tag Env-PROD.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name AWS-RestartEC2Instance \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole \
--target-parameter-name InstanceId \
--targets Key=tag:Env,Values=PROD \
--target-locations Accounts=123456789012,987654321098,Regions=us-east-2,uswest-1,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name AWS-RestartEC2Instance ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole ^
--target-parameter-name InstanceId ^
--targets Key=tag:Env,Values=PROD ^
--target-locations Accounts=123456789012,987654321098,Regions=us-east-2,uswest-1,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "tag:Env"
$Targets.Values = "PROD"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "AWS-RestartEC2Instance" `
-Parameter @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/AWS-SystemsManagerAutomationAdministrationRole" } `
-TargetParameterName "InstanceId" `
-Target $Targets `
-TargetLocation @{
"Accounts"="123456789012","987654321098";
"Regions"="us-east-2","us-west-1";
"ExecutionRoleName"="AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole" }

Exemplo 2: este exemplo reinicia instâncias do EC2 nas contas 123456789012 e 987654321098
, que estão localizadas na região eu-central-1. As instâncias devem ser membros do grupo de
recursos prod-instances da AWS.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name AWS-RestartEC2Instance \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole \
--target-parameter-name InstanceId \
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--targets Key=ResourceGroup,Values=prod-instances \
--target-locations Accounts=123456789012,987654321098,Regions=eucentral-1,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name AWS-RestartEC2Instance ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole ^
--target-parameter-name InstanceId ^
--targets Key=ResourceGroup,Values=prod-instances ^
--target-locations Accounts=123456789012,987654321098,Regions=eucentral-1,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ResourceGroup"
$Targets.Values = "prod-instances"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "AWS-RestartEC2Instance" `
-Parameter @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/AWS-SystemsManagerAutomationAdministrationRole" } `
-TargetParameterName "InstanceId" `
-Target $Targets `
-TargetLocation @{
"Accounts"="123456789012","987654321098";
"Regions"="eu-central-1";
"ExecutionRoleName"="AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole" }

Exemplo 3: este exemplo reinicia instâncias do EC2 na unidade organizacional (UO)
ou-1a2b3c-4d5e6c da AWS. As instâncias estão localizadas nas regiões us-west-1 e uswest-2. As instâncias devem ser membros do grupo de recursos WebServices da AWS.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name AWS-RestartEC2Instance \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole \
--target-parameter-name InstanceId \
--targets Key=ResourceGroup,Values=WebServices \
--target-locations Accounts=ou-1a2b3c-4d5e6c,Regions=us-west-1,uswest-2,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name AWS-RestartEC2Instance ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/AWSSystemsManager-AutomationAdministrationRole ^
--target-parameter-name InstanceId ^
--targets Key=ResourceGroup,Values=WebServices ^
--target-locations Accounts=ou-1a2b3c-4d5e6c,Regions=us-west-1,uswest-2,ExecutionRoleName=AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole
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PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ResourceGroup"
$Targets.Values = "WebServices"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName "AWS-RestartEC2Instance" `
-Parameter @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/AWS-SystemsManagerAutomationAdministrationRole" } `
-TargetParameterName "InstanceId" `
-Target $Targets `
-TargetLocation @{
"Accounts"="ou-1a2b3c-4d5e6c";
"Regions"="us-west-1";
"ExecutionRoleName"="AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole" }

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes.
Linux & macOS
{
}

"AutomationExecutionId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"

Windows
{
}

"AutomationExecutionId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"

PowerShell
4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE

3.

Execute o comando a seguir para visualizar os detalhes sobre a automação. Substitua automation
execution ID (ID de execução da automação) por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm describe-automation-executions \
--filters Key=ExecutionId,Values=automation execution ID

Windows
aws ssm describe-automation-executions ^
--filters Key=ExecutionId,Values=automation execution ID

PowerShell
Get-SSMAutomationExecutionList | `
Where {$_.AutomationExecutionId -eq "automation execution ID"}

4.

Execute o comando a seguir para visualizar os detalhes sobre o andamento da automação.
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Linux & macOS
aws ssm get-automation-execution \
--automation-execution-id 4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE

Windows
aws ssm get-automation-execution ^
--automation-execution-id 4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE

PowerShell
Get-SSMAutomationExecution `
-AutomationExecutionId a4a3c0e9-7efd-462a-8594-01234EXAMPLE

Note
Você pode também monitorar o status da automação no console. Na lista de execuções do
Automation, escolha a execução que você acabou de processar e depois escolha a guia
Execution steps (Etapas da execução). Esta guia mostra o status das ações de automação.
Mais informações
Aplicação de patch centralizada em várias contas e regiões com a Automação do AWS Systems
Manager

Programar automações
Os tópicos a seguir incluem informações sobre como programar automações para execução em um
intervalo específico ou em um horário específico que você definir.
Índice
• Executar automações com associações do State Manager (p. 467)
• Agendamento de automações com janelas de manutenção (p. 476)

Executar automações com associações do State Manager
Você pode iniciar uma automação criando uma associação do State Manager com um runbook. O State
Manager é um recurso do AWS Systems Manager. Ao criar uma associação do State Manager com
um runbook, você pode direcionar diferentes tipos de recursos da AWS. Por exemplo, é possível criar
associações que aplicam um estado desejado a um recurso da AWS, incluindo o seguinte:
• Anexe uma função do Systems Manager às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) para torná-las instâncias gerenciadas.
•
•
•
•

Aplicar regras de entrada e saída desejadas a um grupo de segurança.
Crie ou exclua backups do Amazon DynamoDB.
Crie ou exclua snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Desative as permissões de leitura e gravação em buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3).

• Inicie, reinicie ou interrompa instâncias gerenciadas e instâncias do Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS).
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• Aplique patches às macOS do Linux, AMIs e Windows.
Use os procedimentos a seguir para criar uma associação do State Manager que executa uma automação
usando o console do AWS Systems Manager e a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Antes de começar
Observe estes detalhes importantes, antes de executar uma automação usando o State Manager.
• Antes de criar uma associação que executa um runbook, verifique se você configurou permissões para
o Automation, um recurso do AWS Systems Manager. Para mais informações, consulte Configurar a
automação (p. 424).
• As associações do State Manager que executam runbooks contribuem para o número máximo de
automações em execução simultânea na sua conta da Conta da AWS. É possível ter no máximo 100
automações em execução ao mesmo tempo. Para obter informações, consulte Cotas de serviço do
Systems Manager na Referência geral do Amazon Web Services.
• O Systems Manager cria automaticamente uma função vinculada ao serviço para que o State Manager
tenha permissão para chamar operações de API do Systems Manager Automation. Se desejar, você
pode criar a função vinculada ao serviço por conta própria executando o seguinte comando na AWS CLI
ou no AWS Tools for PowerShell.
Linux & macOS
aws iam create-service-linked-role \
--aws-service-name ssm.amazonaws.com

Windows
aws iam create-service-linked-role ^
--aws-service-name ssm.amazonaws.com

PowerShell
New-IAMServiceLinkedRole `
-AWSServiceName ssm.amazonaws.com

Para obter mais informações sobre funções vinculadas ao serviço, consulte Usar funções vinculadas ao
serviço do Systems Manager (p. 1491).

Criar uma associação que executa uma automação (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para criar uma associação
do State Manager que executa uma automação.

Como criar uma associação do State Manager que execute uma automação
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha State Manager e selecione Create association.

3.
4.

No campo Name, especifique um nome. Isso é opcional, mas recomendado.
Na lista Document (Documento), escolha um runbook. Use a barra de pesquisa para filtrar os runboks
Document type : Equal : Automation. Para visualizar mais runbooks, use os números à direita da barra
de pesquisa.

Note
Você pode visualizar informações sobre um runbook, selecionando o nome dele.
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5.

Escolha Simple execution (Execução simples) para executar a automação em um ou mais destinos,
especificando o ID do recurso desses destinos. Escolha Rate control (Controle de taxa) para executar
a automação em uma frota de recursos da AWS, especificando uma opção de direcionamento, como
tags ou o AWS Resource Groups. Você também pode controlar a operação da automação nos seus
recursos, especificando a simultaneidade e limites de erro.
Se você escolheu Rate control (Controle de taxa), a seção Targets (Destinos) será exibida.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha um método para definir recursos de direcionamento.
a.

(Necessário) Na lista Parameter (Parâmetro), escolha um parâmetro. Os itens na lista Parameter
(Parâmetro) são determinados pelos parâmetros no runbook que você selecionou no início deste
procedimento. Ao escolher um parâmetro, você define o tipo de recurso no qual a automação é
executada.

b.

(Necessário) Na lista Targets (Destinos), escolha um método para definir destinos para os
recursos.
• Resource Group (Grupo de recursos): escolha o nome do grupo na lista Resource Group
(Grupo de recursos). Para obter mais informações sobre o direcionamento do AWS Resource
Groups em runbooks, consulte AWS Resource Groups como destino (p. 452).
• Tags: insira a chave de tag e (opcionalmente) o valor da tag nos campos fornecidos. Escolha
Add (Adicionar). Para obter mais informações sobre o direcionamento de tags em runbooks,
consulte Definir uma etiqueta como destino (p. 450).
• Parameter Values (Valores de parâmetros): insira valores na seção Input parameters
(Parâmetros de entrada). Se você especificar vários valores, o Systems Manager executará
uma automação secundária em cada valor especificado.
Por exemplo, digamos que o runbook inclui um parâmetro InstanceID. Se você direcionar os
valores do parâmetro InstanceID ao executar a automação, o Systems Manager executará
uma automação filho para cada valor especificado para o ID da instância. A automação pai é
concluída quando a automação conclui a execução de cada instância especificada, ou se a
automação falha. Você pode direcionar um máximo de 50 valores de parâmetro. Para obter
mais informações sobre direcionar valores de parâmetros em runbooks, consulte Direcionar
valores de parâmetro (p. 453).

7.

Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), especifique os parâmetros de entrada
necessários.
Se você optar por definir o destino dos recursos usando tags ou um grupo de recursos, talvez não
precise escolher algumas das opções na seção Input parameters (Parâmetros de entrada). Por
exemplo, se você tiver escolhido o runbook AWS-RestartEC2Instance, e definiu o destino das
instâncias usando tags, você não precisará especificar ou escolher IDs de instância na seção Input
parameters (Parâmetros de entrada). A automação localiza as instâncias para reiniciar usando as tags
que você especificou.

Important
Especifique um ARN de função no campo AutomationAssumeRole. O State Manager
assume a função para chamar Serviços da AWS especificados no runbook e para executar
associações do Automation em seu nome.
8.

Na seção Specify schedule (Especificar programação), escolha On Schedule (Na programação)
se quiser executar a associação em intervalos regulares. Se você escolher essa opção, use as
opções fornecidas para criar a programação usando expressões Cron ou Rate. Para obter mais
informações sobre expressões Cron e Rate para o State Manager, consulte Expressões cron e rate
para associações (p. 1633).
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Note
Expressões de taxa são o mecanismo preferencial de programação para associações do
State Manager que usam runbooks. Essas expressões proporcionam mais flexibilidade
para a execução de associações, caso você atinja o número máximo de automações
executadas ao mesmo tempo. Com uma programação de taxas, o Systems Manager pode
tentar a automação novamente logo depois de receber a notificação de que as automações
simultâneas atingiram seu limite máximo e foram controladas.
Escolha No schedule (Sem programação) se quiser executar a associação apenas uma vez.
9.

(Opcional) Na seção Rate Control (Controle de taxa), escolha as opções Concurrency
(Simultaneidade) e Error threshold (Limiar de erros) para controlar a implantação da automação nos
seus recursos da AWS.
a.

Na seção Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha targets (destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar a
automação simultaneamente.
• Escolha percentage (porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que
pode executar a automação simultaneamente.

b.

Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes que o
Automation pare de enviar a automação para outros recursos.
• Escolha percent (por cento) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes que o
Automation pare de enviar a automação para outros recursos.

Para obter mais informações sobre o uso de destinos e controles de taxa com a Automação, consulte
Execução de automações em grande escala (p. 441).
10. Escolha Create Association (Criar associação).

Important
Quando você cria uma associação, ela é executada imediatamente nos destinos
especificados. Em seguida, a associação é executada com base na expressão Cron ou Rate
que você escolheu. Se você escolheu No schedule (Sem programação), a associação não
será executada novamente.

Criar uma associação que executa uma automação (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para criar uma associação do State Manager que executa uma automação.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, certifique-se de ter criado uma função de serviço do IAM
com as permissões necessárias para executar o runbook e configurado uma relação de confiança para
automação, um recurso do AWS Systems Manager. Para mais informações, consulte Tarefa 1: Criar uma
função de serviço para a automação (p. 427).

Para criar uma associação que executa uma automação
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
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2.

Execute o comando a seguir para visualizar uma lista de documentos.
Linux & macOS
aws ssm list-documents

Windows
aws ssm list-documents

PowerShell
Get-SSMDocumentList

Anote o nome do runbook que você quer usar para a associação.
3.

Execute o comando a seguir para visualizar os detalhes sobre o runbook. No comando a seguir,
substitua runbook name por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm describe-document \
--name runbook name

Anote o nome de um parâmetro (por exemplo, InstanceId) que você deseja usar para a opção
--automation-target-parameter-name. Esse parâmetro determina o tipo de recurso em
que a automação é executada.
Windows
aws ssm describe-document ^
--name runbook name

Anote o nome de um parâmetro (por exemplo, InstanceId) que você deseja usar para a opção
--automation-target-parameter-name. Esse parâmetro determina o tipo de recurso em
que a automação é executada.
PowerShell
Get-SSMDocumentDescription `
-Name runbook name

Anote o nome de um parâmetro (por exemplo, InstanceId) que você deseja usar para a opção
AutomationTargetParameterName. Esse parâmetro determina o tipo de recurso em que a
automação é executada.
4.

Crie um comando que execute uma automação usando uma associação do State Manager. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Definir destino usando tags
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name association name \
--targets Key=tag:key name,Values=value \
--name runbook name \
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--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole \
--automation-target-parameter-name target parameter \
--schedule "cron or rate expression"

Note
Se você criar uma associação usando o AWS CLI, use o parâmetro --targets para
as instâncias de destino da associação. Não use o parâmetro --instance-id. O
parâmetro --instance-id é um parâmetro legado.
Windows
aws ssm create-association ^
--association-name association name ^
--targets Key=tag:key name,Values=value ^
--name runbook name ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole ^
--automation-target-parameter-name target parameter ^
--schedule "cron or rate expression"

Note
Se você criar uma associação usando o AWS CLI, use o parâmetro --targets para
as instâncias de destino da associação. Não use o parâmetro --instance-id. O
parâmetro --instance-id é um parâmetro legado.
PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "tag:key name"
$Targets.Values = "value"
New-SSMAssociation `
-AssociationName "association name" `
-Target $Targets `
-Name "runbook name" `
-Parameters @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/RunbookAssumeRole" } `
-AutomationTargetParameterName "target parameter" `
-ScheduleExpression "cron or rate expression"

Note
Se você criar uma associação usando o AWS Tools for PowerShell, use o parâmetro
Target para as instâncias de destino da associação. Não use o parâmetro
InstanceId. O parâmetro InstanceId é um parâmetro legado.
Definir destino usando valores de parâmetro
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name association name \
--targets Key=ParameterValues,Values=value,value 2,value 3 \
--name runbook name \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole \
--automation-target-parameter-name target parameter \
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--schedule "cron or rate expression"

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name association name ^
--targets Key=ParameterValues,Values=value,value 2,value 3 ^
--name runbook name ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole ^
--automation-target-parameter-name target parameter ^
--schedule "cron or rate expression"

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ParameterValues"
$Targets.Values = "value","value 2","value 3"
New-SSMAssociation `
-AssociationName "association name" `
-Target $Targets `
-Name "runbook name" `
-Parameters @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/RunbookAssumeRole"} `
-AutomationTargetParameterName "target parameter" `
-ScheduleExpression "cron or rate expression"

Definir destino usando AWS Resource Groups
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name association name \
--targets Key=ResourceGroup,Values=resource group name \
--name runbook name \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole \
--automation-target-parameter-name target parameter \
--schedule "cron or rate expression"

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name association name ^
--targets Key=ResourceGroup,Values=resource group name ^
--name runbook name ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole ^
--automation-target-parameter-name target parameter ^
--schedule "cron or rate expression"

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ResourceGroup"
$Targets.Values = "resource group name"
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New-SSMAssociation `
-AssociationName "association name" `
-Target $Targets `
-Name "runbook name" `
-Parameters @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/RunbookAssumeRole"} `
-AutomationTargetParameterName "target parameter" `
-ScheduleExpression "cron or rate expression"

Selecionar várias contas e regiões como destino
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name association name \
--targets Key=ResourceGroup,Values=resource group name \
--name runbook name \
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole \
--automation-target-parameter-name target parameter \
--schedule "cron or rate expression" \
--target-locations
Accounts=111122223333,444455556666,444455556666,Regions=region,region

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name association name ^
--targets Key=ResourceGroup,Values=resource group name ^
--name runbook name ^
--parameters AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
RunbookAssumeRole ^
--automation-target-parameter-name target parameter ^
--schedule "cron or rate expression" ^
--target-locations
Accounts=111122223333,444455556666,444455556666,Regions=region,region

PowerShell
$Targets = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Target
$Targets.Key = "ResourceGroup"
$Targets.Values = "resource group name"
New-SSMAssociation `
-AssociationName "association name" `
-Target $Targets `
-Name "runbook name" `
-Parameters @{
"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/RunbookAssumeRole"} `
-AutomationTargetParameterName "target parameter" `
-ScheduleExpression "cron or rate expression" `
-TargetLocations @{
"Accounts"=["111122223333,444455556666,444455556666"],
"Regions"=["region,region"]

O comando retorna detalhes da nova associação semelhantes ao seguinte.
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Linux & macOS
{

}

"AssociationDescription": {
"ScheduleExpression": "cron(0 7 ? * MON *)",
"Name": "AWS-StartEC2Instance",
"Parameters": {
"AutomationAssumeRole": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/RunbookAssumeRole"
]
},
"Overview": {
"Status": "Pending",
"DetailedStatus": "Creating"
},
"AssociationId": "1450b4b7-bea2-4e4b-b340-01234EXAMPLE",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"AutomationTargetParameterName": "InstanceId",
"LastUpdateAssociationDate": 1564686638.498,
"Date": 1564686638.498,
"AssociationVersion": "1",
"AssociationName": "CLI",
"Targets": [
{
"Values": [
"DEV"
],
"Key": "tag:ENV"
}
]
}

Windows
{

"AssociationDescription": {
"ScheduleExpression": "cron(0 7 ? * MON *)",
"Name": "AWS-StartEC2Instance",
"Parameters": {
"AutomationAssumeRole": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/RunbookAssumeRole"
]
},
"Overview": {
"Status": "Pending",
"DetailedStatus": "Creating"
},
"AssociationId": "1450b4b7-bea2-4e4b-b340-01234EXAMPLE",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"AutomationTargetParameterName": "InstanceId",
"LastUpdateAssociationDate": 1564686638.498,
"Date": 1564686638.498,
"AssociationVersion": "1",
"AssociationName": "CLI",
"Targets": [
{
"Values": [
"DEV"
],
"Key": "tag:ENV"
}
]
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}

}

PowerShell
Name
InstanceId
Date
Status.Name
Status.Date
Status.Message
Status.AdditionalInfo

: AWS-StartEC2Instance
:
: 8/1/2019 7:31:38 PM
:
:
:
:

Note
Se você usar tags para criar uma associação em uma ou mais instâncias de destino e, em
seguida, remover as tags de uma instância, essa instância não executará mais a associação. A
instância será dissociada do documento do State Manager.

Solução de problemas com automações do State Manager
O Systems Manager Automation impõe um limite de 100 automações simultâneas e 1.000 automações em
fila por conta e região. Se uma associação do State Manager que executa um runbook para mostrar um
status Failed (Falha) e um status detalhado de AutomationExecutionLimitExceeded, isso significa que a
automação pode ter atingido o limite. Como resultado, o Systems Manager controlará as automações. Para
resolver esse problema, faça o seguinte:
• Use uma expressão Cron ou Rate diferente para a sua associação. Por exemplo, se a associação
estiver programada para execução a cada 30 minutos, altere-a para que ela seja executada a cada uma
ou duas horas.
• Exclua as automações existentes com um status Pending (Pendente). Ao excluir essas automações,
você limpa a fila atual.

Agendamento de automações com janelas de manutenção
Você pode iniciar uma automação configurando um runbook como uma tarefa registrada para uma janela
de manutenção. Com o registro do runbook como uma tarefa registrada, a janela de manutenção executa a
automação durante o período de manutenção programada.
Por exemplo, digamos que você crie um runbook chamado CreateAMI que cria uma Amazon Machine
Image (AMI) de instâncias registradas como destinos para a janela de manutenção. Para especificar o
runbook CreateAMI (e a automação correspondente) como uma tarefa registrada de uma janela de
manutenção, primeiro você deve criar uma janela de manutenção e registrar destinos. Depois, use o
procedimento a seguir para especificar o documento CreateAMI como uma tarefa registrada na janela
de manutenção. Quando a janela de manutenção for iniciada durante o período programado, o sistema
executará a automação e criará uma AMI dos destinos registrados.
Para obter informações sobre como criar runbooks do Automation, consulte Trabalhar com
runbooks (p. 560). O Automation é um recurso do AWS Systems Manager.
Use os procedimentos a seguir para configurar uma automação como uma tarefa registrada para uma
janela de manutenção, usando o console do AWS Systems Manager, a AWS Command Line Interface
(AWS CLI) ou o AWS Tools for Windows PowerShell.

Registrar uma tarefa de automação em uma janela de manutenção (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para configurar uma
automação como uma tarefa registrada para uma janela de manutenção.
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Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, você deve criar uma janela de manutenção e registrar pelo
menos um destino. Para obter mais informações, consulte os procedimentos a seguir:
• Criar uma janela de manutenção (console) (p. 743).
• Atribuir destinos a uma janela de manutenção (console) (p. 745)

Para configurar uma automação como uma tarefa registrada para uma janela de manutenção
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, selecione Maintenance Windows e depois selecione a janela de
manutenção com a qual você deseja registrar uma tarefa Automação.

3.

Escolha Actions. Em seguida, escolha Register Automation task (Registrar tarefa do Automation para
executar sua opção de automação nos destinos, usando um runbook.

4.

Em Name (Nome), insira um nome para a tarefa.

5.

Em Description (Descrição), insira uma descrição.

6.

Em Document (Documento), escolha o runbook que define as tarefas a serem executadas.

7.

Em Document version (Versão do documento), escolha a versão do runbook a ser usada.

8.

Em Task priority (Prioridade de tarefas), escolha uma prioridade. 1 é a prioridade mais alta. As tarefas
em uma janela de manutenção são programadas em ordem de prioridade, as tarefas que têm a
mesma prioridade são programadas em paralelo.

9.

Na seção Targets (Destinos), se o runbook selecionado executar tarefas nos recursos, identifique
os destinos nos quais você deseja executar essa automação, especificando tags ou selecionando
instâncias manualmente.

Note
Se você quiser passar os recursos pelos parâmetros de entrada em vez de destinos, não é
necessário especificar um destino de janela de manutenção.
Em muitos casos, você não precisa especificar explicitamente um destino para uma tarefa de
automação. Por exemplo, digamos que você esteja criando uma tarefa do tipo Automation
para atualizar uma Amazon Machine Image (AMI) para Linux, usando o runbook AWSUpdateLinuxAmi. Quando a tarefa for executada, a AMI será atualizada com os pacotes
de distribuição Linux e o software da Amazon mais recentes disponível. As novas instâncias
criadas na AMI já têm essas atualizações instaladas. Como o ID da AMI a ser atualizado é
especificado nos parâmetros de entrada para o runbook, não há necessidade de especificar
um destino novamente na tarefa da janela de manutenção.
Para obter informações sobre tarefas da janela de manutenção que não exigem destinos, consulte the
section called “Registrar tarefas da janela de manutenção sem destinos” (p. 816).
10. (Opcional) Em Rate control (Controle de taxa):

Note
Se a tarefa que você estiver executando não especificar destinos, você não precisará
especificar controles de taxa.
• Para Concurrency (Simultaneidade), especifique um número ou uma porcentagem de destinos nos
quais executar a automação ao mesmo tempo.
Se você selecionou destinos escolhendo pares de chave/valor de tags, e não tem certeza de
quantos destinos usam as tags selecionadas, limite o número de automações que podem ser
executadas ao mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
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Quando a janela de manutenção é executada, uma nova execução da automação é iniciada por
destino. Há um limite de 100 automações simultâneas por Conta da AWS. Se você especificar
uma taxa de simultaneidade maior que 100, as automações simultâneas superiores a 100 serão
automaticamente adicionadas à fila de automação. Para obter informações, consulte Cotas de
serviço do Systems Manager na Referência geral do Amazon Web Services.
• Para Error threshold (Limite de erros), especifique quando interromper a execução da automação
em outros destinos depois que ela falhar em um número ou em uma porcentagem de destinos. Por
exemplo, se você especificar três erros, o Systems Manager deixará de executar as automação
quando o quarto erro for recebido. Os destinos que ainda estiverem processando a automação
também poderão enviar erros.
11. Na seção Input Parameters (Parâmetros de entrada), especifique os parâmetros para o runbook. Para
runbooks, o sistema preenche automaticamente alguns dos valores. Você pode manter ou substituir
esses valores.

Important
Para runbooks, existe a opção de especificar uma função assumida no Automation. Se você
não especificar uma função para esse parâmetro, a automação assumirá a função de serviço
da janela de manutenção que você escolher na etapa 11. Dessa forma, você deve garantir
que a função de serviço da janela de manutenção escolhida tenha as permissões apropriadas
do AWS Identity and Access Management (IAM) para realizar as ações definidas no runbook.
Por exemplo, a função vinculada ao serviço para o Systems Manager não tem a permissão
ec2:CreateSnapshot do IAM, que é necessária para executar o runbook AWSCopySnapshot. Nesse cenário, é necessário usar uma função de serviço da janela de
manutenção personalizada ou especificar uma função assumida no Automation que tenha
permissões ec2:CreateSnapshot. Para obter mais informações, consulte Configurar a
automação (p. 424).
12. Na área IAM service role (Perfil de serviço do IAM), escolha um perfil para fornecer permissões ao
Systems Manager para iniciar a automação.
Para criar um perfil de serviço para tarefas de janela de manutenção, consulte Use o console para
configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736).
13. Escolha Register Automation task (Registrar tarefa de Automação).

Registrar uma tarefa do Automation em uma janela de manutenção (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para configurar uma automação como uma tarefa registrada para uma janela de manutenção.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, você deve criar uma janela de manutenção e registrar pelo
menos um destino. Para obter mais informações, consulte os procedimentos a seguir:
• Etapa 1: Criar a janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754).
• Etapa 2: Registrar um nó de destino na janela de manutenção (AWS CLI) (p. 755)

Para configurar uma automação como uma tarefa registrada para uma janela de manutenção
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
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2.

Crie um comando para configurar uma automação como uma tarefa registrada para uma janela de
manutenção. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id window ID \
--name task name \
--task-arn runbook name \
--targets Key=targets,Values=value \
--service-role-arn IAM role arn \
--task-type AUTOMATION \
--task-invocation-parameters task parameters \
--priority task priority \
--max-concurrency 10% \
--max-errors 5

Note
Se você configurar uma automação como uma tarefa registrada usando a AWS CLI,
use o parâmetro --Task-Invocation-Parameters para especificar os parâmetros
a serem passados para uma tarefa quando ela for executada. Não use o parâmetro -Task-Parameters. O parâmetro --Task-Parameters é um parâmetro legado.
Para tarefas de janela de manutenção sem um destino especificado, você não pode
fornecer valores para --max-errors e --max-concurrency. Em vez disso, o sistema
insere um valor para o espaço reservado do 1, que poderá ser relatado na resposta a
comandos como describe-maintenance-window-tasks e get-maintenance-window-task.
Esses valores não afetam a execução da tarefa e podem ser ignorados.
Para obter informações sobre tarefas da janela de manutenção que não exigem destinos,
consulte Registrar tarefas da janela de manutenção sem destinos (p. 816).
Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id window ID ^
--name task name ^
--task-arn runbook name ^
--targets Key=targets,Values=value ^
--service-role-arn IAM role arn ^
--task-type AUTOMATION ^
--task-invocation-parameters task parameters ^
--priority task priority ^
--max-concurrency 10% ^
--max-errors 5

Note
Se você configurar uma automação como uma tarefa registrada usando a AWS CLI,
use o parâmetro --task-invocation-parameters para especificar os parâmetros
a serem passados para uma tarefa quando ela for executada. Não use o parâmetro -task-parameters. O parâmetro --task-parameters é um parâmetro legado.
Para tarefas de janela de manutenção sem um destino especificado, você não pode
fornecer valores para --max-errors e --max-concurrency. Em vez disso, o sistema
insere um valor para o espaço reservado do 1, que poderá ser relatado na resposta a
comandos como describe-maintenance-window-tasks e get-maintenance-window-task.
Esses valores não afetam a execução da tarefa e podem ser ignorados.
Para obter informações sobre tarefas da janela de manutenção que não exigem destinos,
consulte Registrar tarefas da janela de manutenção sem destinos (p. 816).
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PowerShell
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow `
-WindowId window ID `
-Name "task name" `
-TaskArn "runbook name" `
-Target @{ Key="targets";Values="value" } `
-ServiceRoleArn "IAM role arn" `
-TaskType "AUTOMATION" `
-Automation_Parameter @{ "task parameter"="task parameter value"} `
-Priority task priority `
-MaxConcurrency 10% `
-MaxError 5

Note
Se você configurar uma automação como uma tarefa registrada usando o AWS Tools
for PowerShell, use o parâmetro -Automation_Parameter para especificar os
parâmetros a serem passados para uma tarefa quando ela for executada. Não use
o parâmetro -TaskParameters. O parâmetro -TaskParameters é um parâmetro
legado.
Para tarefas de janela de manutenção sem um destino especificado, você não
pode fornecer valores para -MaxError e -MaxConcurrency. Em vez disso,
o sistema insere um valor de espaço reservado de 1, que pode ser relatado na
resposta a comandos como Get-SSMMaintenanceWindowTaskList e GetSSMMaintenanceWindowTask. Esses valores não afetam a execução da tarefa e
podem ser ignorados.
Para obter informações sobre tarefas da janela de manutenção que não exigem destinos,
consulte Registrar tarefas da janela de manutenção sem destinos (p. 816).
O exemplo a seguir configura uma automação como uma tarefa registrada para uma janela de
manutenção com prioridade 1. Ele também demonstra a omissão das opções de --targets, -max-errors e --max-concurrency para uma tarefa da janela de manutenção sem destino.
A automação usa o runbook AWS-StartEC2Instance e a função assumida do Automation
especificada para iniciar as instâncias do EC2 registradas como destinos para a janela de
manutenção. A janela de manutenção executa a automação simultaneamente em 5 instâncias, no
máximo, a qualquer momento. Além disso, a tarefa registrada interromperá a execução em mais
instâncias por um intervalo específico, se a contagem de erros exceder 1.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--name StartEC2Instances \
--task-arn AWS-StartEC2Instance \
--service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowRole \
--task-type AUTOMATION \
--task-invocation-parameters "{\"Automation\":{\"Parameters\":{\"InstanceId\":
[\"{{TARGET_ID}}\"],\"AutomationAssumeRole\":[\"arn:aws:iam::123456789012:role/
AutomationAssumeRole\"]}}}" \
--priority 1

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--name StartEC2Instances ^
--task-arn AWS-StartEC2Instance ^
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--service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowRole ^
--task-type AUTOMATION ^
--task-invocation-parameters "{\"Automation\":{\"Parameters\":{\"InstanceId\":
[\"{{TARGET_ID}}\"],\"AutomationAssumeRole\":[\"arn:aws:iam::123456789012:role/
AutomationAssumeRole\"]}}}" ^
--priority 1

PowerShell
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow `
-WindowId mw-0c50858d01EXAMPLE `
-Name "StartEC2" `
-TaskArn "AWS-StartEC2Instance" `
-ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowRole" `
-TaskType "AUTOMATION" `
-Automation_Parameter
@{ "InstanceId"="{{TARGET_ID}}";"AutomationAssumeRole"="arn:aws:iam::123456789012:role/
AutomationAssumeRole" } `
-Priority 1

O comando retorna detalhes da nova tarefa registrada semelhantes aos seguintes.
Linux & macOS
{
}

"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"

Windows
{
}

"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"

PowerShell
4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE

3.

Para visualizar a tarefa registrada, execute o seguinte comando. Substitua maintenance windows
ID (ID das janelas de manutenção) por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
--window-id maintenance window ID

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-tasks ^
--window-id maintenance window ID

PowerShell
Get-SSMMaintenanceWindowTaskList `
-WindowId maintenance window ID
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O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{

"Tasks": [
{
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
MaintenanceWindowRole",
"MaxErrors": "1",
"TaskArn": "AWS-StartEC2Instance",
"MaxConcurrency": "1",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskParameters": {},
"Priority": 1,
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Type": "AUTOMATION",
"Targets": [
],
"Name": "StartEC2"
}
]
}

Windows
{

"Tasks": [
{
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
MaintenanceWindowRole",
"MaxErrors": "1",
"TaskArn": "AWS-StartEC2Instance",
"MaxConcurrency": "1",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskParameters": {},
"Priority": 1,
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Type": "AUTOMATION",
"Targets": [
],
"Name": "StartEC2"
}
]
}

PowerShell
Description
LoggingInfo
MaxConcurrency
MaxErrors
Name
Priority
ServiceRoleArn
Targets
TaskArn
TaskParameters
Type
WindowId

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
1
StartEC2
1
arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowRole
{}
AWS-StartEC2Instance
{}
AUTOMATION
mw-0c50858d01EXAMPLE
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WindowTaskId

: 4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE

Execução de automações com base em eventos
Você pode iniciar uma automação especificando um runbook como o destino de um evento do Amazon
EventBridge. É possível iniciar automações de acordo com um cronograma ou quando ocorrer um
evento específico do sistema da AWS. Por exemplo, digamos que você crie um runbook chamado
BootStrapInstances, que instala softwares em uma instância quando ela for iniciada. Para especificar
o runbook BootStrapInstances (e a automação correspondente) como um destino de um evento do
EventBridge, primeiro crie uma nova regra do EventBridge. (Aqui está uma regra de exemplo: Nome
do serviço: EC2, Tipo de evento: Notificação de alteração de status da instância do EC2, Estado(s)
específico(s): em execução, Qualquer instância.) Depois, use os seguintes procedimentos para especificar
o runbook BootStrapInstances como o destino do evento, usando o console do EventBridge e a AWS
Command Line Interface (AWS CLI). Quando uma nova instância for iniciada, o sistema executará a
automação e instalará o software.
Para obter informações sobre como criar runbooks, consulte Trabalhar com runbooks (p. 560).

Criar um evento do EventBridge que use um runbook (console)
Use o procedimento a seguir para configurar um runbook como o destino de um evento do EventBridge.

Para configurar um runbook como destino de uma regra de evento do EventBridge
1.
2.
3.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.
No painel de navegação, escolha Rules (Regras).
Escolha Create rule (Criar regra).

4.

Insira um nome e uma descrição para a regra.
Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra regra na mesma região e no mesmo barramento de
eventos.

5.

6.

Em Event bus (Barramento de eventos), escolha o barramento de eventos que você deseja associar a
essa regra. Se você quiser que essa regra responda a eventos correspondentes provenientes da sua
Conta da AWS, selecione default (padrão). Quando um AWS service (Serviço da AWS) na sua conta
emite um evento, ele sempre vai para o barramento de eventos padrão da sua conta.
Escolha como a regra é acionada.
Para criar uma regra com base
em…

Fazer isso...

Evento

a. Em Rule type (Tipo de
regra), escolha Rule with an
event pattern (Regra com um
padrão de evento).
b. Escolha Next (Próximo).
c. Em Event source (Origem do
evento), escolha Eventos da
AWS ou eventos de parceiro
do EventBridge.
d. Na seção Event pattern
(Padrão de evento), siga um
destes procedimentos:
• Para usar um modelo a
fim de criar o padrão de
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Para criar uma regra com base
em…

Fazer isso...
evento, escolha Event
pattern form (Formulário
de padrão de evento)
e escolha as opções
Event source (Origem
do evento), AWS service
(Serviço da AWS) e Event
type (Tipo de evento). Se
você escolher All Events
(Todos os eventos) como
tipo de evento, todos os
eventos emitidos por esse
AWS service (Serviço da
AWS) corresponderão à
regra.
Para personalizar o
modelo, escolha Custom
pattern (JSON editor)
(Padrão personalizado,
editor JSON) e faça as
alterações.
• Para utilizar um padrão
de evento personalizado,
escolha Para personalizar
o modelo, escolha Custom
pattern (JSON editor)
(Padrão personalizado,
editor JSON) e crie seu
padrão de evento.

484

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com automações

Para criar uma regra com base
em…

Fazer isso...

Schedule

a. Em Rule type (Tipo de
regra), escolha Schedule
(Programação).
b. Escolha Next (Próximo).
c. Em Schedule pattern
(Padrão de programação),
siga um destes
procedimentos:
• Para usar uma expressão
cron para definir a
programação, escolha
A fine-grained schedule
that runs at a specific
time, such as 8:00 a.m.
PST on the first Monday
of every month (Uma
programação refinada
que é executada em um
horário específico, como
8:00 PST na primeira
segunda-feira de cada
mês) e insira a expressão
cron.
• Para usar uma expressão
de intervalo para definir
a programação, escolha
A schedule that runs at
a regular rate, such as
every 10 minutes (Uma
programação que é
executada a um intervalo
regular, como a cada
10 minutos) e insira a
expressão de intervalo.

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Em Target types (Tipos de destino), escolha AWS service (Serviço da AWS).

9.

Para Select a target (Selecionar um destino), escolha Systems Manager Automation (Automation do
Systems Manager).

10. Para Document (Documento), escolha um runbook a ser usado quando o destino for invocado.
11. Na seção Configure document version (Configurar versão do documento), escolha uma versão.
$DEFAULT foi explicitamente definido como a versão do runbook padrão no Systems Manager. Você
pode escolher uma versão específica ou usar a versão mais recente.
12. Na seção Configure automation parameter(s) (Configurar parâmetros de automação), mantenha os
valores dos parâmetros padrão (se disponíveis) ou insira seus próprios valores.

Note
Para criar um destino, você deve especificar um valor para cada parâmetro obrigatório. Se
não fizer isso, o sistema criará a regra, mas a regra não será executada.
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13. Para muitos tipos de destino, o Eventbridge precisa de permissões para enviar eventos ao destino.
Nesses casos, o Eventbridge pode criar a função do IAM necessária para sua função ser executada.
Faça um dos seguintes procedimentos:
• Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource
(Criar novo perfil para este recurso específico).
• Para usar um perfil do IAM que você criou anteriormente, escolha Use existing role (Usar função
existente). Observe que talvez seja necessário atualizar a política de confiança do seu perfil do IAM
para incluir o EventBridge. Veja um exemplo a seguir.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"events.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

14. Escolha Next (Próximo).
15. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte Marcar
recursos do Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
16. Escolha Next (Próximo).
17. Analise os detalhes da regra e escolha Create rule (Criar regra).

Crie um evento do EventBridge que use um runbook (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para criar uma regra de evento do EventBridge e configurar um runbook como o destino.

Para configurar um runbook como destino de uma regra de evento do EventBridge
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Crie um comando para especificar uma nova regra de evento do EventBridge. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Triggers com base em uma programação
Linux & macOS
aws events put-rule \
--name "rule name" \
--schedule-expression "cron or rate expression"
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Windows
aws events put-rule ^
--name "rule name" ^
--schedule-expression "cron or rate expression"

PowerShell
Write-CWERule `
-Name "rule name" `
-ScheduleExpression "cron or rate expression"

O exemplo a seguir cria uma regra de evento do EventBridge que é iniciada todos os dias às 9h
(UTC).
Linux & macOS
aws events put-rule \
--name "DailyAutomationRule" \
--schedule-expression "cron(0 9 * * ? *)"

Windows
aws events put-rule ^
--name "DailyAutomationRule" ^
--schedule-expression "cron(0 9 * * ? *)"

PowerShell
Write-CWERule `
-Name "DailyAutomationRule" `
-ScheduleExpression "cron(0 9 * * ? *)"

Dispara com base em um evento
Linux & macOS
aws events put-rule \
--name "rule name" \
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.service\"],\"detail-type\":[\"service event
detail type\"]}"

Windows
aws events put-rule ^
--name "rule name" ^
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.service\"],\"detail-type\":[\"service event
detail type\"]}"

PowerShell
Write-CWERule `
-Name "rule name" `
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-EventPattern '{"source":["aws.service"],"detail-type":["service event detail
type"]}'

O exemplo a seguir cria uma regra de evento do EventBridge que é iniciada quando o estado de
qualquer instância do EC2 na região é alterado.
Linux & macOS
aws events put-rule \
--name "EC2InstanceStateChanges" \
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance Statechange Notification\"]}"

Windows
aws events put-rule ^
--name "EC2InstanceStateChanges" ^
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance Statechange Notification\"]}"

PowerShell
Write-CWERule `
-Name "EC2InstanceStateChanges" `
-EventPattern '{"source":["aws.ec2"],"detail-type":["EC2 Instance State-change
Notification"]}'

O comando retorna detalhes da nova regra do EventBridge, semelhantes aos seguintes:
Linux & macOS
{
"RuleArn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/automationrule"
}

Windows
{
"RuleArn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/automationrule"
}

PowerShell
arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/EC2InstanceStateChanges

3.

Crie um comando para especificar um runbook como o destino da regra de evento do EventBridge que
você criou na etapa 2. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas
próprias informações.
Linux & macOS
aws events put-targets \
--rule rule name \
--targets '{"Arn": "arn:aws:ssm:region:account ID:automation-definition/runbook
name","Input":"{\"input parameter\":[\"value\"],\"AutomationAssumeRole\":
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[\"arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationServiceRole\"]}","Id": "target
ID","RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/EventBridge service
role"}'

Windows
aws events put-targets ^
--rule rule name ^
--targets '{"Arn": "arn:aws:ssm:region:account ID:automation-definition/runbook
name","Input":"{\"input parameter\":[\"value\"],\"AutomationAssumeRole\":
[\"arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationServiceRole\"]}","Id": "target
ID","RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/EventBridge service
role"}'

PowerShell
$Target = New-Object Amazon.CloudWatchEvents.Model.Target
$Target.Id = "target ID"
$Target.Arn = "arn:aws:ssm:region:account ID:automation-definition/runbook name"
$Target.RoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/EventBridge service
role"
$Target.Input = '{"input parameter":["value"],"AutomationAssumeRole":
["arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationServiceRole"]}'
Write-CWETarget `
-Rule "rule name" `
-Target $Target

O exemplo a seguir cria um destino para um evento do EventBridge que inicia o ID de instância
especificado usando o runbook AWS-StartEC2Instance.
Linux & macOS
aws events put-targets \
--rule DailyAutomationRule \
--targets '{"Arn": "arn:aws:ssm:region:*:automation-definition/AWSStartEC2Instance","Input":"{\"InstanceId\":[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"],
\"AutomationAssumeRole\":[\"arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationServiceRole
\"]}","Id": "Target1","RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWS_Events_Invoke_Start_Automation_Execution_1213609520"}'

Windows
aws events put-targets ^
--rule DailyAutomationRule ^
--targets '{"Arn": "arn:aws:ssm:region:*:automation-definition/AWSStartEC2Instance","Input":"{\"InstanceId\":[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"],
\"AutomationAssumeRole\":[\"arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationServiceRole
\"]}","Id": "Target1","RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWS_Events_Invoke_Start_Automation_Execution_1213609520"}'

PowerShell
$Target = New-Object Amazon.CloudWatchEvents.Model.Target
$Target.Id = "Target1"
$Target.Arn = "arn:aws:ssm:region:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance"
$Target.RoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWS_Events_Invoke_Start_Automation_Execution_1213609520"
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$Target.Input = '{"InstanceId":["i-02573cafcfEXAMPLE"],"AutomationAssumeRole":
["arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationServiceRole"]}'
Write-CWETarget `
-Rule "DailyAutomationRule" `
-Target $Target

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{
"FailedEntries": [],
"FailedEntryCount": 0
}

Windows
{
"FailedEntries": [],
"FailedEntryCount": 0
}

PowerShell
Não haverá saída se o comando for bem-sucedido para PowerShell.

Executar uma automação manualmente
Os procedimentos a seguir descrevem como usar o console do AWS Systems Manager e a AWS
Command Line Interface (AWS CLI) para executar uma automação usando o modo de execução manual.
Usando o modo de execução manual, a automação é iniciada em um status Waiting (Aguardando) e faz
uma pausa no status Waiting (Aguardando) entre cada etapa. Isso permite que você controle quando
automação deve prosseguir, o que é útil quando for necessário revisar o resultado de uma etapa antes de
continuar.
A automação é executada no contexto do usuário atual do AWS Identity and Access Management (IAM).
Isso significa que você não precisa configurar outras permissões do IAM, desde que tenha permissão para
usar o runbook e qualquer ação chamada pelo runbook. Se você tiver permissões de administrador no
IAM, isso significa que você já tem permissão para executar essa automação.

Executar uma automação passo a passo (console)
O procedimento a seguir mostra como usar o console do Systems Manager para executar manualmente
uma automação passo a passo.

Para executar uma automação passo a passo
1.
2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).
Na lista Automation document (Documento do Automation), escolha um runbook. Escolha uma ou
mais opções no painel Document categories (Categorias de documentos) para filtrar documentos SSM
de acordo com sua finalidade. Para visualizar um runbook que você tenha, escolha a guia Owned
by me (De minha propriedade). Para visualizar um runbook compartilhado com sua conta, escolha a
guia Shared with me (Compartilhado comigo). Para visualizar todos os runbooks, escolha a guia All
documents (Todos os documentos).

490

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com automações

Note
Você pode visualizar informações sobre um runbook, selecionando o nome dele.
4.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Document version (Versão do
documento) está definida como a versão que você quer executar. O sistema inclui as seguintes
opções de versão:
• Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução): escolha essa opção se o
runbook do Automation for atualizado periodicamente e uma nova versão padrão for atribuída.
• Latest version at runtime (Versão mais recente em tempo de execução): escolha essa opção se
o runbook do Automation for atualizado periodicamente e se você quiser executar a versão mais
recente.
• 1 Default (Padrão): escolha esta opção para executar a primeira versão do documento, que é a
versão padrão.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

Na seção Execution mode (Modo de execução), escolha Manual execution (Execução manual).

7.

Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), especifique as entradas necessárias.
Opcionalmente, você pode escolher uma função de serviço do IAM na lista AutomationAssumeRole.

8.

Selecione Execute (Executar).

9.

Selecione Execute this step (Execute esta etapa) quando estiver pronto para iniciar a primeira etapa
da automação. A automação prossegue com a etapa 1 e pausa antes de executar qualquer etapa
subsequente especificada no runbook que você escolheu na etapa 3 deste procedimento. Se o
documento tiver várias etapas, você deverá selecionar Execute this step (Executar esta etapa) em
cada etapa para que a automação prossiga. Cada vez que você escolher Execute this step (Executar
esta etapa) a ação será executada.

Note
O console exibe o status da automação. Se a automação não executar uma etapa, consulte
Solução de problemas do Systems Manager Automation (p. 717).
10. Depois de concluir todas as etapas especificadas no runbook, escolha Complete and view results
(Concluir e visualizar os resultados) para concluir a automação e visualizar os resultados.

Executar uma automação passo a passo (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI (no Linux, macOS ou no Windows) ou o AWS
Tools for PowerShell para executar manualmente uma automação passo a passo.

Para executar uma automação passo a passo
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para iniciar uma automação manual. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--mode Interactive \
--parameters runbook parameters
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Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name runbook name ^
--mode Interactive ^
--parameters runbook parameters

PowerShell
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName runbook name `
-Mode Interactive `
-Parameter runbook parameters

Este é um exemplo que usa o runbook AWS-RestartEC2Instance para reiniciar a instância do EC2
especificada.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name "AWS-RestartEC2Instance" \
--mode Interactive \
--parameters "InstanceId=i-02573cafcfEXAMPLE"

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name "AWS-RestartEC2Instance" ^
--mode Interactive ^
--parameters "InstanceId=i-02573cafcfEXAMPLE"

PowerShell
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName AWS-RestartEC2Instance `
-Mode Interactive
-Parameter @{"InstanceId"="i-02573cafcfEXAMPLE"}

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{
}

"AutomationExecutionId": "ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab"

Windows
{
}

"AutomationExecutionId": "ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab"
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PowerShell
ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab

3.

Execute o comando a seguir quando estiver pronto para iniciar a primeira etapa da automação.
Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
A automação prossegue com a etapa 1 e pausa antes de executar qualquer etapa subsequente
especificada no runbook que você escolheu na etapa 1 deste procedimento. Se o documento tiver
várias etapas, você deverá executar o seguinte comando para cada etapa, para que a automação
prossiga.
Linux & macOS
aws ssm send-automation-signal \
--automation-execution-id ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab \
--signal-type StartStep \
--payload StepName="stopInstances"

Windows
aws ssm send-automation-signal ^
--automation-execution-id ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab ^
--signal-type StartStep ^
--payload StepName="stopInstances"

PowerShell
Send-SSMAutomationSignal `
-AutomationExecutionId ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab `
-SignalType StartStep
-Payload @{"StepName"="stopInstances"}

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
4.

Execute o comando a seguir para recuperar o status da execução de cada etapa na automação.
Linux & macOS
aws ssm describe-automation-step-executions \
--automation-execution-id ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab

Windows
aws ssm describe-automation-step-executions ^
--automation-execution-id ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab

PowerShell
Get-SSMAutomationStepExecution `
-AutomationExecutionId ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab

O sistema retorna informações como as seguintes.
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Linux & macOS
{

}

"StepExecutions": [
{
"StepName": "stopInstances",
"Action": "aws:changeInstanceState",
"ExecutionStartTime": 1557167178.42,
"ExecutionEndTime": 1557167220.617,
"StepStatus": "Success",
"Inputs": {
"DesiredState": "\"stopped\"",
"InstanceIds": "[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"]"
},
"Outputs": {
"InstanceStates": [
"stopped"
]
},
"StepExecutionId": "654243ba-71e3-4771-b04f-0123456789ab",
"OverriddenParameters": {},
"ValidNextSteps": [
"startInstances"
]
},
{
"StepName": "startInstances",
"Action": "aws:changeInstanceState",
"ExecutionStartTime": 1557167273.754,
"ExecutionEndTime": 1557167480.73,
"StepStatus": "Success",
"Inputs": {
"DesiredState": "\"running\"",
"InstanceIds": "[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"]"
},
"Outputs": {
"InstanceStates": [
"running"
]
},
"StepExecutionId": "8a4a1e0d-dc3e-4039-a599-0123456789ab",
"OverriddenParameters": {}
}
]

Windows
{

"StepExecutions": [
{
"StepName": "stopInstances",
"Action": "aws:changeInstanceState",
"ExecutionStartTime": 1557167178.42,
"ExecutionEndTime": 1557167220.617,
"StepStatus": "Success",
"Inputs": {
"DesiredState": "\"stopped\"",
"InstanceIds": "[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"]"
},
"Outputs": {
"InstanceStates": [
"stopped"
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},
{

}

]

}

]
},
"StepExecutionId": "654243ba-71e3-4771-b04f-0123456789ab",
"OverriddenParameters": {},
"ValidNextSteps": [
"startInstances"
]
"StepName": "startInstances",
"Action": "aws:changeInstanceState",
"ExecutionStartTime": 1557167273.754,
"ExecutionEndTime": 1557167480.73,
"StepStatus": "Success",
"Inputs": {
"DesiredState": "\"running\"",
"InstanceIds": "[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"]"
},
"Outputs": {
"InstanceStates": [
"running"
]
},
"StepExecutionId": "8a4a1e0d-dc3e-4039-a599-0123456789ab",
"OverriddenParameters": {}

PowerShell
Action: aws:changeInstanceState
ExecutionEndTime
: 5/6/2019 19:45:46
ExecutionStartTime
: 5/6/2019 19:45:03
FailureDetails
:
FailureMessage
:
Inputs
: {[DesiredState, "stopped"], [InstanceIds,
["i-02573cafcfEXAMPLE"]]}
IsCritical
: False
IsEnd
: False
MaxAttempts
: 0
NextStep
:
OnFailure
:
Outputs
: {[InstanceStates,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
OverriddenParameters : {}
Response
:
ResponseCode
:
StepExecutionId
: 8fcc9641-24b7-40b3-a9be-0123456789ab
StepName
: stopInstances
StepStatus
: Success
TimeoutSeconds
: 0
ValidNextSteps
: {startInstances}

5.

Execute o comando a seguir para concluir a automação depois que todas as etapas especificadas no
runbook escolhido tiverem sido concluídas. Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm stop-automation-execution \
--automation-execution-id ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab \
--type Complete
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Windows
aws ssm stop-automation-execution ^
--automation-execution-id ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab ^
--type Complete

PowerShell
Stop-SSMAutomationExecution `
-AutomationExecutionId ba9cd881-1b36-4d31-a698-0123456789ab `
-Type Complete

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

Referência de ações do Systems Manager Automation
Note
Os documentos do Automation agora são chamados de runbooks.
Essa referência descreve as ações do Automation que você pode especificar em um runbook do
Automation. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. Essas ações não podem ser usadas
em outros tipos de documentos do Systems Manager (SSM). Para obter informações sobre plugins para
outros tipos de documento do SSM, consulte Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389).
O Systems Manager Automation executa as etapas definidas em runbooks de automação. Cada etapa
está associada a uma ação específica. A ação determina as entradas, o comportamento e as saídas da
etapa. As etapas são definidas na seção mainSteps do seu runbook.

Note
Os plugins a seguir são compatíveis com instâncias EC2 para o macOS:
• aws:configurePackage
• aws:refreshAssociation
• aws:runShellScript
• aws:softwareInventory
Não é necessário especificar as saídas de uma ação ou etapa. As saídas são predeterminadas pela
ação associada à etapa. Quando você especifica entradas de etapa em seus runbooks, você pode fazer
referência a um ou mais resultados de uma etapa anterior. Por exemplo, você pode disponibilizar a saída
de aws:runInstances para uma ação aws:runCommand subsequente. Você também pode referenciar
resultados de etapas anteriores na seção Output do runbook.

Important
Se você executar um fluxo de trabalho de automação que chama outros serviços usando
uma função de serviço do AWS Identity and Access Management (IAM), esteja ciente
de que esta função deve ser configurada com permissão para chamar esses serviços.
Esse requisito aplica-se a todos os runbooks do Automation da AWS (runbooks da AWS*), como AWS-ConfigureS3BucketLogging, AWS-CreateDynamoDBBackup e AWS-
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RestartEC2Instance, entre outros. Esse requisito também se aplica a todos os runbooks
personalizados do Automation criados que invoquem outros Serviços da AWS, usando ações
que chamam outros serviços. Por exemplo, se você usar as ações aws:executeAwsApi,
aws:createStack ou aws:copyImage, configure a função de serviço com permissão
para invocar esses serviços. É possível habilitar permissões para outros Serviços da AWS,
adicionando uma política em linha do IAM à função. Para mais informações, consulte (Opcional)
Adicione uma política em linha do Automation para invocar outros Serviços da AWS (p. 429).
Tópicos
• Propriedades compartilhadas por todas as ações (p. 497)
• aws:approve – Pausa uma automação para aprovação manual (p. 502)
• aws:assertAwsResourceProperty: define um estado do recurso da AWS ou o estado do
evento (p. 506)
• aws:branch – Executa etapas de automação condicionais (p. 508)
• aws:changeInstanceState: altera ou declara o estado da instância (p. 510)
• aws:copyImage: copia ou criptografa um Amazon Machine Image (p. 511)
• aws:createImage: cria uma imagem de máquina da Amazon (p. 513)
• aws:createStack: cria uma pilha do AWS CloudFormation (p. 515)
• aws:createTags: cria tags para os recursos da AWS (p. 521)
• aws:deleteImage: exclui uma Imagem de máquina da Amazon (p. 522)
• aws:deleteStack: exclui uma pilha do AWS CloudFormation (p. 523)
• aws:executeAutomation – Executa outra automação (p. 525)
• aws:executeAwsApi: chama e executa as operações de API do AWS (p. 528)
• aws:executeScript – Executa um script (p. 530)
• aws:executeStateMachine – Executa uma máquina de estado do AWS Step Functions (p. 533)
• aws:invokeWebhook — Invoque uma integração de webhook do Automation (p. 534)
• aws:invokeLambdaFunction – Invoca uma função do AWS Lambda (p. 535)
• aws:pause – Pausa uma automação (p. 538)
• aws:runCommand – Executa um comando em uma instância gerenciada (p. 538)
• aws:runInstances – Executa uma instância do Amazon EC2 (p. 543)
• aws:sleep: atrasa uma automação (p. 547)
• aws:waitForAwsResourceProperty: aguarde uma propriedade de recurso da AWS (p. 548)
• Variáveis de sistema de automação (p. 550)

Propriedades compartilhadas por todas as ações
Propriedades comuns são parâmetros ou opções encontradas em todas as ações. Algumas opções
definem o comportamento para uma etapa, como o tempo de espera para que uma etapa seja concluída e
o que fazer se a etapa falhar. As seguintes propriedades são comuns a todas as ações.
name (p. 500)
Um identificador que deve ser exclusivo em todos os nomes de etapas do runbook.
Tipo: string
Padrão permitido: [a-zA-Z0-9_]+$
Obrigatório: sim
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action (p. 500)
O nome da ação que a etapa deve executar. aws:runCommand – Executa um comando em uma
instância gerenciada (p. 538) é um exemplo de uma ação que você pode especificar aqui. Esse
documento fornece informações detalhadas sobre todas as ações disponíveis.
Tipo: string
Obrigatório: sim
maxAttempts (p. 500)
Quantas vezes a etapa deve ser repetida em caso de falha. Se o valor for maior que 1, a etapa não
será considerada falha até que todas as novas tentativas tenham falhado. O valor padrão é 1.
Tipo: inteiro
Obrigatório: não
timeoutSeconds (p. 500)
O valor de tempo limite para a etapa. Se o tempo limite for atingido, e o valor de maxAttempts for
maior que 1, a etapa não será considerada expirada até que todas as novas tentativas tenham sido
feitas.
Tipo: inteiro
Obrigatório: não
onFailure (p. 500)
Indica se a automação deve ser interrompida, se deve continuar ou seguir para outra etapa, no caso
de falha. O valor padrão desta opção é anular.
Tipo: string
Valores válidos: Anular | Continuar | etapa:step_name
Obrigatório: não
onCancel (p. 501)
Indica para qual etapa a automação deve passar no caso de um usuário cancelar a automação. A
automação executa o fluxo de trabalho de cancelamento por um máximo de dois minutos.
Tipo: string
Valores válidos: Abort | step:step_name
Obrigatório: não
A propriedade onCancel não oferece suporte para mover para as seguintes ações:
• aws:approve
• aws:copyImage
• aws:createImage
• aws:createStack
• aws:createTags
• aws:pause
• aws:runInstances
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• aws:sleep
isEnd (p. 501)
Essa opção interrompe automação no final de determinada etapa. A automação é interrompida se a
execução da etapa falhar ou for bem-sucedida. O valor padrão é falso.
Tipo: booliano
Valores válidos: verdadeiro | falso
Obrigatório: não
nextStep (p. 501)
Especifica qual etapa de uma automação deve ser processada imediatamente após a conclusão bemsucedida de uma etapa.
Tipo: string
Obrigatório: não
isCritical (p. 502)
Designa uma etapa como essencial para a conclusão bem sucedida da automação. Se uma etapa
com essa designação falhar, a automação relatará o status final do Automation como Failed (com
falha). Essa propriedade só será avaliada se você a definir explicitamente em sua etapa. Se o a
propriedade onFailure for definida como Continue em uma etapa, o valor padrão será falso. Caso
contrário, valor padrão desta opção é verdadeiro.
Tipo: booliano
Valores válidos: verdadeiro | falso
Obrigatório: não
inputs (p. 502)
As propriedades específicas da ação.
Tipo: mapa
Obrigatório: sim

Exemplo
--description: "Custom Automation Example"
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{ AutomationAssumeRole }}"
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: "(Required) The ARN of the role that allows Automation to perform
the actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager Automation
uses your IAM permissions to run this runbook."
default: ''
InstanceId:
type: String
description: "(Required) The Instance Id whose root EBS volume you want to restore
the latest Snapshot."
default: ''
mainSteps:
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- name: getInstanceDetails
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"
outputs:
- Name: availabilityZone
Selector: "$.Reservations[0].Instances[0].Placement.AvailabilityZone"
Type: String
- Name: rootDeviceName
Selector: "$.Reservations[0].Instances[0].RootDeviceName"
Type: String
nextStep: getRootVolumeId
- name: getRootVolumeId
action: aws:executeAwsApi
maxAttempts: 3
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
Filters:
- Name: attachment.device
Values: ["{{ getInstanceDetails.rootDeviceName }}"]
- Name: attachment.instance-id
Values: ["{{ InstanceId }}"]
outputs:
- Name: rootVolumeId
Selector: "$.Volumes[0].VolumeId"
Type: String
nextStep: getSnapshotsByStartTime
- name: getSnapshotsByStartTime
action: aws:executeScript
timeoutSeconds: 45
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.6
Handler: getSnapshotsByStartTime
InputPayload:
rootVolumeId : "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
Script: |def getSnapshotsByStartTime(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
rootVolumeId = events['rootVolumeId']
snapshotsQuery = ec2.describe_snapshots(
Filters=[
{
"Name": "volume-id",
"Values": [rootVolumeId]
}
]
)
if not snapshotsQuery['Snapshots']:
noSnapshotFoundString = "NoSnapshotFound"
return { 'noSnapshotFound' : noSnapshotFoundString }
else:
jsonSnapshots = snapshotsQuery['Snapshots']
sortedSnapshots = sorted(jsonSnapshots, key=lambda k: k['StartTime'],
reverse=True)
latestSortedSnapshotId = sortedSnapshots[0]['SnapshotId']
return { 'latestSnapshotId' : latestSortedSnapshotId }
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-

-

-

-

-

outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: latestSnapshotId
Selector: $.Payload.latestSnapshotId
Type: String
- Name: noSnapshotFound
Selector: $.Payload.noSnapshotFound
Type: String
nextStep: branchFromResults
name: branchFromResults
action: aws:branch
onFailure: Abort
onCancel: step:startInstance
inputs:
Choices:
- NextStep: createNewRootVolumeFromSnapshot
Not:
Variable: "{{ getSnapshotsByStartTime.noSnapshotFound }}"
StringEquals: "NoSnapshotFound"
isEnd: true
name: createNewRootVolumeFromSnapshot
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateVolume
AvailabilityZone: "{{ getInstanceDetails.availabilityZone }}"
SnapshotId: "{{ getSnapshotsByStartTime.latestSnapshotId }}"
outputs:
- Name: newRootVolumeId
Selector: "$.VolumeId"
Type: String
nextStep: stopInstance
name: stopInstance
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StopInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"
nextStep: verifyVolumeAvailability
name: verifyVolumeAvailability
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
VolumeIds:
- "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
PropertySelector: "$.Volumes[0].State"
DesiredValues:
- "available"
nextStep: verifyInstanceStopped
name: verifyInstanceStopped
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"
PropertySelector: "$.Reservations[0].Instances[0].State.Name"
DesiredValues:
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-

-

-

-

-

- "stopped"
nextStep: detachRootVolume
name: detachRootVolume
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
isCritical: true
inputs:
Service: ec2
Api: DetachVolume
VolumeId: "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
nextStep: verifyRootVolumeDetached
name: verifyRootVolumeDetached
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 30
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
VolumeIds:
- "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
PropertySelector: "$.Volumes[0].State"
DesiredValues:
- "available"
nextStep: attachNewRootVolume
name: attachNewRootVolume
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AttachVolume
Device: "{{ getInstanceDetails.rootDeviceName }}"
InstanceId: "{{ InstanceId }}"
VolumeId: "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
nextStep: verifyNewRootVolumeAttached
name: verifyNewRootVolumeAttached
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 30
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
VolumeIds:
- "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
PropertySelector: "$.Volumes[0].Attachments[0].State"
DesiredValues:
- "attached"
nextStep: startInstance
name: startInstance
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StartInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"

aws:approve – Pausa uma automação para aprovação manual
Pausa temporariamente uma automação, até que as entidades principais designadas aprovem ou rejeitem
a ação. Depois que o número necessário de aprovações for atingido, a execução da automação será
retomada. Você pode inserir a etapa de aprovação em qualquer lugar na seção mainSteps do runbook.

Note
O tempo limite padrão para essa ação é 7 dias (604.800 segundos). Você pode limitar ou
prolongar o tempo limite especificando o parâmetro timeoutSeconds para uma etapa
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aws:approve. Se a etapa de automação atingir o valor de tempo limite antes de receber todas
as decisões de aprovação necessárias, a etapa e a automação deixarão de ser executadas e
retornarão um status indicando o tempo limite atingido.
No exemplo a seguir, a ação aws:approve pausa temporariamente a automação até que um aprovador a
aceite ou rejeite. Após a aprovação, a automação executa um comando simples do PowerShell.
YAML
--description: RunInstancesDemo1
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{ assumeRole }}"
parameters:
assumeRole:
type: String
message:
type: String
mainSteps:
- name: approve
action: aws:approve
timeoutSeconds: 1000
onFailure: Abort
inputs:
NotificationArn: arn:aws:sns:us-east-2:12345678901:AutomationApproval
Message: "{{ message }}"
MinRequiredApprovals: 1
Approvers:
- arn:aws:iam::12345678901:user/AWS-User-1
- name: run
action: aws:runCommand
inputs:
InstanceIds:
- i-1a2b3c4d5e6f7g
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
Parameters:
commands:
- date

JSON
{

"description":"RunInstancesDemo1",
"schemaVersion":"0.3",
"assumeRole":"{{ assumeRole }}",
"parameters":{
"assumeRole":{
"type":"String"
},
"message":{
"type":"String"
}
},
"mainSteps":[
{
"name":"approve",
"action":"aws:approve",
"timeoutSeconds":1000,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"NotificationArn":"arn:aws:sns:us-east-2:12345678901:AutomationApproval",
"Message":"{{ message }}",
"MinRequiredApprovals":1,
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},
{

}

]

}

}

"Approvers":[
"arn:aws:iam::12345678901:user/AWS-User-1"
]

"name":"run",
"action":"aws:runCommand",
"inputs":{
"InstanceIds":[
"i-1a2b3c4d5e6f7g"
],
"DocumentName":"AWS-RunPowerShellScript",
"Parameters":{
"commands":[
"date"
]
}
}

É possível aprovar ou negar automações que estão aguardando aprovação no console.

Para aprovar ou negar automações em espera
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Automation (Automação).

3.

Escolha a opção ao lado de uma automação com o status Waiting (Em espera).

4.

Escolha Approve/Deny (Aprovar/negar).

5.

Analise os detalhes da automação.

6.

Escolha Approve (Aprovar) ou Deny (Negar), digite um comentário opcional e escolha Submit (Enviar).

Entrada
YAML
NotificationArn: arn:aws:sns:us-west-1:12345678901:Automation-ApprovalRequest
Message: Please approve this step of the Automation.
MinRequiredApprovals: 3
Approvers:
- IamUser1
- IamUser2
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- arn:aws:iam::12345678901:user/IamUser3
- arn:aws:iam::12345678901:role/IamRole

JSON
{

}

"NotificationArn":"arn:aws:sns:us-west-1:12345678901:Automation-ApprovalRequest",
"Message":"Please approve this step of the Automation.",
"MinRequiredApprovals":3,
"Approvers":[
"IamUser1",
"IamUser2",
"arn:aws:iam::12345678901:user/IamUser3",
"arn:aws:iam::12345678901:role/IamRole"
]

NotificationArn
O tópico do nome do recurso da Amazon (ARN de um Amazon Simple Notification Service, Amazon
SNS) para aprovações do Automation. Quando você especifica uma etapa aws:approve em um
runbook, o Automation envia uma mensagem a esse tópico, permitindo que as entidades principais
saibam se devem aprovar ou rejeitar uma etapa do Automation. O título do tópico do Amazon SNS
deve ser prefixado com "Automation".
Tipo: string
Obrigatório: não
Message
As informações que você deseja incluir no tópico do Amazon SNS quando a solicitação de aprovação
é enviada. O comprimento máximo da mensagem é de 4096 caracteres.
Tipo: string
Obrigatório: não
MinRequiredApprovals
O número mínimo de aprovações necessárias para retomar a automação. Se você não especificar
um valor, o sistema assumirá 1 como padrão. O valor desse parâmetro deve ser um número positivo.
O valor desse parâmetro não pode exceder o número de aprovadores definidas pelo parâmetro
Approvers.
Type: inteiro
Obrigatório: não
Approvers
Uma lista de entidades principais autenticadas da AWS que podem aprovar ou rejeitar a ação. O
número máximo de aprovadores é 10. É possível especificar entidades principais usando qualquer um
dos seguintes formatos:
• Um nome de usuário (IAM) do AWS Identity and Access Management
• Um ARN de usuário do IAM
• Um ARN de função do IAM
• Um IAM assume a função do ARN do usuário
Tipo: StringList

505

AWS Systems Manager Guia do usuário
Referência de ações do Automation

Obrigatório: sim
Resultado
ApprovalStatus
O status de aprovação da etapa. O status pode ser um dos seguintes: Approved, Rejected ou Waiting.
Waiting significa que a Automação está aguardando a entrada de aprovadores.
Tipo: string
ApproverDecisions
Um mapa JSON que inclui a decisão de aprovação de cada aprovador.
Tipo: MapList

aws:assertAwsResourceProperty: define um estado do
recurso da AWS ou o estado do evento
A ação aws:assertAwsResourceProperty permite que você declare um estado de recurso específico
ou estado de evento para uma determinada etapa do Automation. Por exemplo, você pode especificar que
uma etapa do Automation deve esperar que uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) seja iniciada. Em seguida, ele chamará a operação da API DescribeInstanceStatus do Amazon EC2
com a propriedade DesiredValue do running. Isso garante que a automação aguarde por uma instância
em execução e continue quando a instância estiver, de fato, em execução.
Para obter mais informações e exemplos de como usar essa ação, consulte Invocar outros Serviços da
AWS em um runbook do Systems Manager Automation. (p. 587).
Entrada
As entradas são definidas pela operação de API que você escolher.
YAML
action: aws:assertAwsResourceProperty
inputs:
Service: The official namespace of the service
Api: The API operation or method name
API operation inputs or parameters: A value
PropertySelector: Response object
DesiredValues:
- Desired property values

JSON
{

}

"action": "aws:assertAwsResourceProperty",
"inputs": {
"Service":"The official namespace of the service",
"Api":"The API operation or method name",
"API operation inputs or parameters":"A value",
"PropertySelector": "Response object",
"DesiredValues": [
"Desired property values"
]
}
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Serviço
O namespace do AWS service (Serviço da AWS) que contém a operação de API que você deseja
executar. Por exemplo, o namespace para o Systems Manager é ssm. O namespace do Amazon EC2
é ec2. Você pode visualizar uma lista de namespaces de AWS service (Serviço da AWS) compatíveis
na seção Available Services (Serviços disponíveis) da Referência de comandos da AWS CLI.
Tipo: string
Obrigatório: sim
API
O nome da operação de API que você deseja executar. Você pode visualizar as operações de API
(também chamadas de métodos), escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte
página de Referência de serviços: Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que
você deseja invocar. Por exemplo, todas as operações de API (métodos) do Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS) estão listadas na seguinte página: Amazon RDS methods (Métodos
do Amazon RDS).
Tipo: string
Obrigatório: sim
Entradas de operação da API
Uma ou mais entradas de operação da API. Você pode visualizar as entradas disponíveis (também
chamadas de parâmetros), escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte página
de Referência de serviços. Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que você
deseja invocar. Por exemplo, todos os métodos de API estão listados na página a seguir: Métodos
do Amazon RDS. Escolha o método describe_db_instances e role para baixo para ver os parâmetros
disponíveis, como DBInstanceIdentifier, Name (Nome) e Values (Valores). Use o formato a seguir para
especificar mais de uma entrada.
YAML
inputs:
Service: The
Api: The API
API input 1:
API Input 2:
API Input 3:

official namespace of the service
operation name
A value
A value
A value

JSON
"inputs":{
"Service":"The official namespace of the service",
"Api":"The API operation name",
"API input 1":"A value",
"API Input 2":"A value",
"API Input 3":"A value"
}

Tipo: determinado pela ação de API escolhida
Obrigatório: sim
PropertySelector
O JSONPath para um determinado atributo no objeto de resposta. Você pode visualizar os objetos
de resposta escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte página de Referência de
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serviços. Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que você deseja invocar. Por
exemplo, todos os métodos de API estão listados na página a seguir: Métodos do Amazon RDS.
Escolha o método describe_db_instances e role para baixo até a seção Response Structure (Estrutura
de resposta). DBInstances é listado como um objeto de resposta.
Tipo: string
Obrigatório: sim
DesiredValues
O status ou estado esperado no qual a automação deve continuar. Se você especificar um valor
booleano, você deve usar uma letra maiúscula, como Verdadeiro ou Falso.
Tipo: StringList
Obrigatório: sim

aws:branch – Executa etapas de automação condicionais
A ação aws:branch permite que você crie uma automação dinâmica que avalia diferentes opções em
uma única etapa e, em seguida, salta para outra etapa no runbook, com base nos resultados da avaliação.
Quando você especifica a ação aws:branch para uma etapa, você especifica as Choices que a
automação deve avaliar. As Choices podem ser baseadas no valor especificado na seção Parameters
do runbook ou em um valor dinâmico gerado como saída da etapa anterior. A automação avalia cada
opção usando uma expressão booleana. Se a primeira opção for verdadeira, a automação pulará para a
etapa designada para essa opção. Se a primeira opção for falsa, a automação avaliará a próxima opção. A
automação continua a avaliar cada opção até processar uma opção verdadeira. A automação pula para a
etapa designada para a opção true (verdadeira).
Se nenhuma das opções for verdadeira, a automação verificará se a etapa contém um valor default.
Um valor padrão define uma etapa para a qual a automação deve saltar se nenhuma das opções for
verdadeira. Se nenhum valor default for especificado para a etapa, a automação processará a próxima
etapa no runbook.
A ação aws:branch oferece suporte a avaliações de opções complexas usando uma combinação de
operadores And, Not e Or. Para obter mais informações sobre como usar o aws:branch, incluindo
runbooks de exemplo e exemplos que usam operadores diferentes, consulte Criar automações dinâmicas
com ramificações condicionais (p. 574).
Entrada
Especifique uma ou mais Choices em uma etapa. As Choices podem ser baseadas no valor
especificado na seção Parameters do runbook ou em um valor dinâmico gerado como saída da etapa
anterior. Aqui está um exemplo de YAML que avalia um parâmetro.
mainSteps:
- name: chooseOS
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runWindowsCommand
Variable: "{{Name of a parameter defined in the Parameters section. For example:
OS_name}}"
StringEquals: windows
- NextStep: runLinuxCommand
Variable: "{{Name of a parameter defined in the Parameters section. For example:
OS_name}}"
StringEquals: linux
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Default:
sleep3

Aqui está um exemplo de YAML que avalia a saída de uma etapa anterior.
mainSteps:
- name: chooseOS
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runPowerShellCommand
Variable: "{{Name of a response object. For example: GetInstance.platform}}"
StringEquals: Windows
- NextStep: runShellCommand
Variable: "{{Name of a response object. For example: GetInstance.platform}}"
StringEquals: Linux
Default:
sleep3

Choices
Uma ou mais expressões que a Automação deve avaliar ao determinar a próxima etapa para a ser
processada. Choices são avaliadas usando uma expressão booliana. Cada opção deve definir as
seguintes opções:
• NextStep: a próxima etapa no runbook para processar se a opção designada é verdadeira.
• Variable: especifique o nome de um parâmetro definido na seção Parameters do runbook. Ou
especifique um objeto de saída de uma etapa anterior no runbook. Para obter mais informações
sobre como criar variáveis para aws:branch, consulte Sobre a criação de variáveis de
saída (p. 578).
• Operation: os critérios usados para avaliar a opção. A ação aws:branch oferece suporte às
seguintes operações:

Operações de string
• StringEquals
• EqualsIgnoreCase
• StartsWith
• EndsWith
• Contains

Operações numéricas
• NumericEquals
• NumericGreater
• NumericLesser
• NumericGreaterOrEquals
• NumericLesser
• NumericLesserOrEquals

Operação booleana
• BooleanEquals

Important
Quando você cria um runbook, o sistema valida cada operação dele. Se uma operação não
for suportada, o sistema retornará um erro ao tentar criar o runbook.
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Padrão
O nome de uma etapa para a qual a automação deve saltar, se nenhuma das Choices forem
verdadeiras.
Tipo: string
Obrigatório: não

Note
A ação aws:branch oferece suporte a operadores And, Or e Not. Para obter exemplos de
aws:branch que usam operadores, consulte Criar automações dinâmicas com ramificações
condicionais (p. 574).

aws:changeInstanceState: altera ou declara o estado da
instância
Altera ou declara o estado da instância.
Essa ação pode ser usada no modo de declaração (não executa a API para alterar o estado, mas
verifica se a instância está no estado desejado). Para usar o modo de declaração, defina o parâmetro
CheckStateOnly como true. Esse modo é útil no Windows ao executar o comando Sysprep, um
comando assíncrono que pode ser executado em segundo plano por um longo tempo. Você pode garantir
que a instância seja interrompida antes de criar uma Amazon Machine Image (AMI).

Note
O valor de tempo limite padrão para esta ação é 3600 segundos (uma hora). Você pode limitar
ou prolongar o tempo limite especificando o parâmetro timeoutSeconds para uma etapa
aws:changeInstanceState.
Entrada
YAML
name: stopMyInstance
action: aws:changeInstanceState
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 3600
onFailure: Abort
inputs:
InstanceIds:
- i-1234567890abcdef0
CheckStateOnly: true
DesiredState: stopped

JSON
{

"name":"stopMyInstance",
"action": "aws:changeInstanceState",
"maxAttempts": 3,
"timeoutSeconds": 3600,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"InstanceIds": ["i-1234567890abcdef0"],
"CheckStateOnly": true,
"DesiredState": "stopped"
}
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}

InstanceIds
Os IDs das instâncias.
Tipo: StringList
Obrigatório: sim
CheckStateOnly
Se false, define o estado da instância como o estado desejado. Se true, declara o estado desejado
usando sondagem.
Padrão: false
Type: booliano
Obrigatório: não
DesiredState
O estado desejado. Quando definida como running, essa ação aguarda que o estado do Amazon
EC2 seja Running, o status da instância seja OK e o status do sistema seja OK, antes de concluir.
Tipo: string
Valores válidos: running | stopped | terminated
Obrigatório: sim
Force
Se configurado, força a interrupção das instâncias. As instâncias não têm a oportunidade de liberar
os caches ou metadados do sistema de arquivos. Se você usar essa opção, deve executar a
verificação do sistema de arquivos e os procedimentos de reparo. Essa opção não é recomendada
para instâncias do EC2 para Windows Server.
Type: booliano
Obrigatório: não
AdditionalInfo
Reservado.
Tipo: string
Obrigatório: não
Resultado
Nenhum

aws:copyImage: copia ou criptografa um Amazon Machine
Image
Copia uma Amazon Machine Image (AMI) de qualquer Região da AWS para a região atual. Essa ação
também pode criptografar a nova AMI.
Entrada
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Essa ação oferece suporte para a maioria dos parâmetros CopyImage. Para obter mais informações,
consulte CopyImage.
O exemplo a seguir cria uma cópia de uma AMI na região de Seul (SourceImageID: ami-0fe10819.
SourceRegion: ap-northeast-2). A nova AMI é copiada para a região em que você iniciou a ação do
Automation. A AMI copiada será criptografada, pois o sinalizador Encrypted opcional está definido como
true.
YAML
name: createEncryptedCopy
action: aws:copyImage
maxAttempts: 3
onFailure: Abort
inputs:
SourceImageId: ami-0fe10819
SourceRegion: ap-northeast-2
ImageName: Encrypted Copy of LAMP base AMI in ap-northeast-2
Encrypted: true

JSON
{

}

"name": "createEncryptedCopy",
"action": "aws:copyImage",
"maxAttempts": 3,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"SourceImageId": "ami-0fe10819",
"SourceRegion": "ap-northeast-2",
"ImageName": "Encrypted Copy of LAMP base AMI in ap-northeast-2",
"Encrypted": true
}

SourceRegion
A região em que a AMI de origem existe.
Tipo: string
Obrigatório: sim
SourceImageId
O ID de AMI a ser copiado da região de origem.
Tipo: string
Obrigatório: sim
ImageName
O nome da nova imagem.
Tipo: string
Obrigatório: sim
ImageDescription
Uma descrição da imagem de destino.
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Tipo: string
Obrigatório: não
Criptografado
Criptografe a AMI de destino.
Type: booliano
Obrigatório: não
KmsKeyId
O nome do recurso da Amazon (ARN) completo da AWS KMS key a ser usado para criptografar os
snapshots de uma imagem durante uma operação de cópia. Para obter mais informações, consulte
CopyImage.
Tipo: string
Obrigatório: não
ClientToken
Um identificador único e com diferenciação entre maiúsculas de minúsculas que você fornece para
garantir a idempotência da solicitação. Para obter mais informações, consulte CopyImage.
Tipo: string
Obrigatório: não

Resultado
ImageId
O ID da imagem copiada.
ImageState
O estado da imagem copiada.
Valores válidos: available | pending | failed

aws:createImage: cria uma imagem de máquina da Amazon
Cria uma Amazon Machine Image (AMI) de uma instância que está em execução, parando ou parada.
Entrada
Essa ação oferece suporte aos seguintes parâmetros de CreateImage: Para obter mais informações,
consulte CreateImage.
YAML
name: createMyImage
action: aws:createImage
maxAttempts: 3
onFailure: Abort
inputs:
InstanceId: i-1234567890abcdef0
ImageName: AMI Created on{{global:DATE_TIME}}
NoReboot: true
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ImageDescription: My newly created AMI

JSON
{

}

"name": "createMyImage",
"action": "aws:createImage",
"maxAttempts": 3,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"ImageName": "AMI Created on{{global:DATE_TIME}}",
"NoReboot": true,
"ImageDescription": "My newly created AMI"
}

InstanceId
O ID da instância.
Tipo: string
Obrigatório: sim
ImageName
O nome da imagem.
Tipo: string
Obrigatório: sim
ImageDescription
Uma descrição da imagem.
Tipo: string
Obrigatório: não
NoReboot
Um literal booleana.
Por padrão, o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tenta desligar e reinicializar a instância
antes de criar a imagem. Se a opção No Reboot (Não reinicializar) estiver definida como true, o
Amazon EC2 não desligará a instância antes de criar a imagem. Quando esta opção é usada, não é
possível garantir a integridade do sistema de arquivos na imagem criada.
Se você não quiser executar a instância depois de criar uma AMI nela, primeiro use a ação
aws:changeInstanceState: altera ou declara o estado da instância (p. 510) para interromper a
instância e, depois, use a ação aws:createImage com a opção NoReboot (Não inicializar) definida
como true.
Type: booliano
Obrigatório: não
BlockDeviceMappings
Os dispositivos de bloco para a instância.
Tipo: mapa
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Obrigatório: não

Resultado
ImageId
O ID da imagem recém-criada.
Tipo: string
ImageState
O estado atual da imagem. Se o estado estiver disponível, a imagem será registrada com êxito e
poderá ser usada para executar uma instância.
Tipo: string

aws:createStack: cria uma pilha do AWS CloudFormation
Cria uma pilha do AWS CloudFormation a partir de um modelo.
Para obter informações adicionais sobre como criar pilhas do CloudFormation, consulte CreateStack na
Referência da API no AWS CloudFormation.
Entrada
YAML
name: makeStack
action: aws:createStack
maxAttempts: 1
onFailure: Abort
inputs:
Capabilities:
- CAPABILITY_IAM
StackName: myStack
TemplateURL: http://s3.amazonaws.com/doc-example-bucket/myStackTemplate
TimeoutInMinutes: 5
Parameters:
- ParameterKey: LambdaRoleArn
ParameterValue: "{{LambdaAssumeRole}}"
- ParameterKey: createdResource
ParameterValue: createdResource-{{automation:EXECUTION_ID}}

JSON
{

"name": "makeStack",
"action": "aws:createStack",
"maxAttempts": 1,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Capabilities": [
"CAPABILITY_IAM"
],
"StackName": "myStack",
"TemplateURL": "http://s3.amazonaws.com/doc-example-bucket/myStackTemplate",
"TimeoutInMinutes": 5,
"Parameters": [
{
"ParameterKey": "LambdaRoleArn",
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"ParameterValue": "{{LambdaAssumeRole}}"

},
{

}

}

}

"ParameterKey": "createdResource",
"ParameterValue": "createdResource-{{automation:EXECUTION_ID}}"

Capacidades
Uma lista de valores que você especifica antes que o CloudFormation possa criar certas pilhas.
Alguns modelos de pilha podem incluir recursos que podem afetar as permissões na sua Conta da
AWS. Por exemplo, criando um novo AWS Identity and Access Management (IAM), os usuários
podem afetar as permissões em sua conta. Para essas pilhas, você deve confirmar explicitamente
seus recursos especificando esse parâmetro.
Os valores válidos são CAPABILITY_IAM, CAPABILITY_NAMED_IAM e
CAPABILITY_AUTO_EXPAND.
CAPABILITY_IAM e CAPABILITY_NAMED_IAM
Se você tiver recursos do IAM, poderá especificar qualquer recurso. Se tiver recursos do IAM com
nomes personalizados, você deverá especificar CAPABILITY_NAMED_IAM. Se você não especificar
esse parâmetro, essa ação retornará um erro InsufficientCapabilities. Os seguintes recursos
exigem especificar CAPABILITY_IAM ou CAPABILITY_NAMED_IAM.
• AWS::IAM::AccessKey
• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::InstanceProfile
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User
• AWS::IAM::UserToGroupAddition
Se o seu modelo de pilha contiver esses recursos, recomendamos que você reveja todas as
permissões associadas a eles e edite suas permissões, se necessário.
Para obter mais informações, consulte o tópico sobre como Reconhecer recursos do IAM em modelos
do AWS CloudFormation.
CAPABILITY_AUTO_EXPAND
Alguns modelos contêm macros. Macros executam o processamento personalizado em modelos.
Isso inclui ações simples, como operações de localizar e substituir até transformações extensas
de modelos inteiros. Por isso, os usuários geralmente criam um conjunto de alterações no modelo
processado para que seja possível revisar as alterações resultantes das macros antes de criar a pilha
de fato. Se o modelo de pilha tiver uma ou mais macros, e você optar por criar uma pilha diretamente
do modelo processado sem primeiro revisar as alterações resultantes em um conjunto de alterações,
será necessário reconhecer esse recurso.
Para obter mais informações, consulte Usar macros do AWS CloudFormation para executar
processamento personalizado em modelos no Manual do usuário do AWS CloudFormation.
Tipo: matriz de strings
Valores válidos: CAPABILITY_IAM | CAPABILITY_NAMED_IAM | CAPABILITY_AUTO_EXPAND
Obrigatório: não

516

AWS Systems Manager Guia do usuário
Referência de ações do Automation

ClientRequestToken
Um identificador exclusivo para essa solicitação CreateStack. Especifique este token se definir
maxAttempts nesta etapa como um valor maior que 1. Especificando esse token, o CloudFormation
saberá que você não está tentando criar uma nova pilha com o mesmo nome.
Tipo: string
Obrigatório: não
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 128.
Padrão: [a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*
DisableRollback
Defina como true para desativar a reversão da pilha se a criação da pilha tiver falhado.
Condicional: é possível especificar o parâmetro DisableRollback ou OnFailure, mas não ambos.
Padrão: false
Type: booliano
Obrigatório: não
NotificationARNs
Os ARNs de tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para publicar eventos
relacionados à pilha. Você pode encontrar ARNs de tópicos do SNS usando o console do Amazon
SNS, https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
Tipo: matriz de strings
Membros da matriz: número máximo de 5 itens.
Obrigatório: não
OnFailure
Determina a ação a ser realizada se a criação da pilha falhar. Você deve especificar DO_NOTHING,
ROLLBACK ou DELETE.
Condicional: é possível especificar o parâmetro OnFailure ou DisableRollback, mas não ambos.
Padrão: ROLLBACK
Tipo: string
Valores válidos: DO_NOTHING | ROLLBACK | DELETE
Obrigatório: não
Parâmetros
Uma lista de estruturas Parameter que especificam parâmetros de entrada para a pilha. Para obter
mais informações, consulte o tipo de dados Parameter.
Tipo: matriz de objetos Parameter
Obrigatório: não
ResourceTypes
Os tipos de recursos de modelo com os quais você tem permissões para trabalhar para
essa ação de criação de pilha. Por exemplo: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::* ou
Custom::MyCustomInstance. Use a seguinte sintaxe para descrever tipos de recursos de modelo.
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• Para todos os recursos da AWS:
AWS::*

• Para todos os recursos personalizados:
Custom::*

• Para um recurso personalizado específico:
Custom::logical_ID

• Para todos os recursos de um AWS service (Serviço da AWS) específico:
AWS::service_name::*

• Para um recurso da AWS específico:
AWS::service_name::resource_logical_ID

Se a lista de tipos de recursos não incluir um recurso que você está criando, a criação da pilha falhará.
Por padrão, o CloudFormation concede permissões a todos os tipos de recursos. O IAM usa esse
parâmetro para chaves de condição específicas do CloudFormation nas políticas do IAM. Para obter
mais informações, consulte Controlar o acesso com o AWS Identity and Access Management.
Tipo: matriz de strings
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 256.
Obrigatório: não
RoleARN
O nome do recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAM assumida pelo CloudFormation para
criar a pilha. O CloudFormation usa as credenciais da função para fazer chamadas em seu nome. O
CloudFormation sempre usará essa função para todas as futuras operações na pilha. Desde que os
usuários tenham permissão para operar na pilha, o CloudFormation usará essa função mesmo que
os usuários não tenham permissão para transmiti-la. Certifique-se de que a função conceda a menor
quantidade de privilégios.
Se você não especificar um valor, o CloudFormation usará a função anteriormente associada à pilha.
Se nenhuma função estiver disponível, o CloudFormation usará uma sessão temporária gerada a
partir das suas credenciais de usuário.
Tipo: string
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 20. Tamanho máximo de 2048.
Obrigatório: não
StackName
O nome que está associado à pilha. O nome deve ser exclusivo na região na qual você estiver criando
a pilha.

Note
Um nome de pilha pode conter apenas caracteres alfanuméricos (sensíveis a maiúsculas e
minúsculas) e hífens. Ele deve começar com um caractere alfabético e não pode ter mais de
128 caracteres.
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Tipo: string
Obrigatório: sim
StackPolicyBody
Estrutura que contém o corpo da política de pilha. Para obter mais informações, consulte o tópico
sobre como Prevenir atualizações para recursos de pilha.
Condicional: é possível especificar o parâmetro StackPolicyBody ou StackPolicyURL, mas não
ambos.
Tipo: string
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 16384.
Obrigatório: não
StackPolicyURL
Localização de um arquivo contendo a política de pilha. O URL deve apontar para uma política
localizada em um bucket do S3 na mesma região que a pilha. O tamanho do arquivo máximo
permitido para a política de pilha é de 16 KB.
Condicional: é possível especificar o parâmetro StackPolicyBody ou StackPolicyURL, mas não
ambos.
Tipo: string
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 1350.
Obrigatório: não
Etiquetas
Pares de chave/valor para associar a essa pilha. O CloudFormation também propaga essas tags para
os recursos criados na pilha. Você pode especificar um número máximo de 10 tags.
Tipo: matriz de objetos Tag
Obrigatório: não
TemplateBody
Estrutura que contém o corpo do modelo com um comprimento mínimo de 1 byte e um comprimento
máximo de 51.200 bytes. Para obter mais informações, consulte Anatomia do modelo.
Condicional: é possível especificar o parâmetro TemplateBody ou TemplateURL, mas não ambos.
Tipo: string
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.
Obrigatório: não
TemplateURL
Localização de um arquivo contendo o corpo do modelo. O URL deve apontar para um modelo que
esteja localizado em um bucket do S3. O tamanho máximo permitido para o modelo é 460.800 bytes.
Para obter mais informações, consulte Anatomia do modelo.
Condicional: é possível especificar o parâmetro TemplateBody ou TemplateURL, mas não ambos.
Tipo: string
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Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 1024.
Obrigatório: não
TimeoutInMinutes
O tempo permitido antes que o status da pilha se torne CREATE_FAILED. Se DisableRollback não
estiver definido ou estiver definido como false, a pilha será revertida.
Type: inteiro
Faixa válida: valor mínimo de 1.
Obrigatório: não

Outputs
StackId
Identificador exclusivo da pilha.
Tipo: string
StackStatus
Status atual da pilha.
Tipo: string
Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE |
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS |
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED |
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE |
REVIEW_IN_PROGRESS
Obrigatório: sim
StackStatusReason
Mensagem de sucesso ou falha associada ao status da pilha.
Tipo: string
Obrigatório: não
Para obter mais informações, consulte CreateStack.

Considerações sobre segurança
Antes de poder usar a ação aws:createStack, você deve atribuir a seguinte política à função assumida
do Automation para IAM. Para obter mais informações sobre a função de admissão, consulte Tarefa 1:
Criar uma função de serviço para a automação (p. 427).
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
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"sqs:*",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DescribeStacks"

}

]

}

],
"Resource":"*"

aws:createTags: cria tags para os recursos da AWS
Cria novas tags para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou instâncias
gerenciadas do AWS Systems Manager.
Entrada
Essa ação oferece suporte para a maioria dos parâmetros CreateTags do Amazon EC2 e
AddTagsToResource do Systems Manager. Para obter mais informações, consulte CreateTags e
AddTagsToResource.
O exemplo a seguir mostra como marcar uma Amazon Machine Image (AMI) e uma instância como
recursos de produção para um departamento específico.
YAML
name: createTags
action: aws:createTags
maxAttempts: 3
onFailure: Abort
inputs:
ResourceType: EC2
ResourceIds:
- ami-9a3768fa
- i-02951acd5111a8169
Tags:
- Key: production
Value: ''
- Key: department
Value: devops

JSON
{

"name": "createTags",
"action": "aws:createTags",
"maxAttempts": 3,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"ResourceType": "EC2",
"ResourceIds": [
"ami-9a3768fa",
"i-02951acd5111a8169"
],
"Tags": [
{
"Key": "production",
"Value": ""
},
{
"Key": "department",
"Value": "devops"
}
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}

}

]

ResourceIds
Os IDs dos recursos a serem marcados. Se o tipo de recurso não for "EC2", esse campo poderá
conter apenas um item.
Tipo: String List
Obrigatório: sim
Etiquetas
As tags a serem associadas aos recursos.
Tipo: lista de mapas
Obrigatório: sim
ResourceType
Os tipos de recursos a serem marcados. Se não for fornecido, o valor padrão de "EC2" será usado.
Tipo: string
Obrigatório: não
Valores válidos: EC2 | ManagedInstance | MaintenanceWindow | Parameter
Resultado
Nenhum

aws:deleteImage: exclui uma Imagem de máquina da Amazon
Exclua a Amazon Machine Image (AMI) especificada e todos os snapshots relacionados.
Entrada
Esta ação oferece suporte para apenas um parâmetro. Para obter mais informações, consulte a
documentação de DeregisterImage e DeleteSnapshot.
YAML
name: deleteMyImage
action: aws:deleteImage
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 180
onFailure: Abort
inputs:
ImageId: ami-12345678

JSON
{

"name": "deleteMyImage",
"action": "aws:deleteImage",
"maxAttempts": 3,
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"timeoutSeconds": 180,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"ImageId": "ami-12345678"
}

}

ImageId
O ID da imagem a ser excluída.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Resultado
Nenhum

aws:deleteStack: exclui uma pilha do AWS CloudFormation
Exclui uma pilha do AWS CloudFormation.
Entrada
YAML
name: deleteStack
action: aws:deleteStack
maxAttempts: 1
onFailure: Abort
inputs:
StackName: "{{stackName}}"

JSON
{

}

"name":"deleteStack",
"action":"aws:deleteStack",
"maxAttempts":1,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"StackName":"{{stackName}}"
}

ClientRequestToken
Um identificador exclusivo para essa solicitação de DeleteStack. Especifique esse token se você
planeja repetir solicitações, para que o CloudFormation saiba que você não está tentando excluir
uma pilha com o mesmo nome. Você pode repetir as solicitações DeleteStack para verificar se o
CloudFormation as recebeu.
Tipo: string
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 128.
Padrão: [a-zA-Z][-a-zA-Z0-9]*
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Obrigatório: não
RetainResources.member.N
Essa entrada aplica-se apenas a pilhas que estão em um estado DELETE_FAILED. Uma lista de IDs
de recursos lógicos para os recursos que você deseja manter. Durante a exclusão, o CloudFormation
exclui a pilha, mas não exclui os recursos mantidos.
A retenção de recursos é útil quando você não pode excluir um recurso, como um bucket do S3 não
vazio, mas deseja excluir a pilha.
Tipo: matriz de strings
Obrigatório: não
RoleARN
O nome do recurso da Amazon (ARN) de uma função do AWS Identity and Access Management
(IAM) assumida pelo CloudFormation para criar a pilha. O CloudFormation usa as credenciais da
função para fazer chamadas em seu nome. O CloudFormation sempre usará essa função para todas
as futuras operações na pilha. Desde que os usuários tenham permissão para operar na pilha, o
CloudFormation usará essa função mesmo que os usuários não tenham permissão para transmiti-la.
Certifique-se de que a função conceda a menor quantidade de privilégios.
Se você não especificar um valor, o CloudFormation usará a função anteriormente associada à pilha.
Se nenhuma função estiver disponível, o CloudFormation usará uma sessão temporária gerada a
partir das suas credenciais de usuário.
Tipo: string
Restrições de tamanho: tamanho mínimo 20. Tamanho máximo de 2048.
Obrigatório: não
StackName
O nome ou o ID de pilha exclusivo que está associado à pilha.
Tipo: string
Obrigatório: sim

Considerações sobre segurança
Antes de poder usar a ação aws:deleteStack, você deve atribuir a seguinte política à função assumida
do Automation para IAM. Para obter mais informações sobre a função de admissão, consulte Tarefa 1:
Criar uma função de serviço para a automação (p. 427).
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sqs:*",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DescribeStacks"
],
"Resource":"*"
}
]

524

AWS Systems Manager Guia do usuário
Referência de ações do Automation

aws:executeAutomation – Executa outra automação
Executa uma automação secundária chamando um runbook secundário. Com essa ação, você pode criar
runbooks para suas operações mais comuns e fazer referência a esses runbooks durante uma automação.
Essa ação pode simplificar seus runbooks, removendo a necessidade de duplicar etapas em runbooks
semelhantes.
A automação secundária é executada no contexto do usuário que iniciou a automação primária. Isso
significa que a automação secundária usa a mesma função ou conta de usuário do AWS Identity and
Access Management (IAM) usada pelo usuário que iniciou a primeira automação.

Important
Se você especificar parâmetros em uma automação secundária que usa uma função assumida
(uma função que usa a política iam:passRole), o usuário ou a função que iniciou a automação
primária deverá ter permissão para transmitir a função assumida especificada na automação
secundária. Para obter mais informações sobre como configurar uma função assumida para o
Automation, consulte Método 2: usar o IAM para configurar funções para o Automation (p. 427).
Entrada
YAML
name: Secondary_Automation
action: aws:executeAutomation
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 3600
onFailure: Abort
inputs:
DocumentName: secondaryAutomation
RuntimeParameters:
instanceIds:
- i-1234567890abcdef0

JSON
{

}

"name":"Secondary_Automation",
"action":"aws:executeAutomation",
"maxAttempts":3,
"timeoutSeconds":3600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"DocumentName":"secondaryAutomation",
"RuntimeParameters":{
"instanceIds":[
"i-1234567890abcdef0"
]
}
}

DocumentName
O nome do runbook secundário a ser executado durante a etapa. Para runbooks na mesma Conta
da AWS, especifique o nome do runbook. Para runbooks compartilhados de uma Conta da AWS
diferente, especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) do runbook. Para obter informações sobre
como usar runbooks compartilhados, consulte Usar documentos compartilhados do (p. 1445).
Tipo: string
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Obrigatório: sim
DocumentVersion
A versão do runbook secundário a ser executada. Se não for especificada, o Automation executará a
versão padrão do runbook.
Tipo: string
Obrigatório: não
MaxConcurrency
O número máximo de destinos que podem executar essa tarefa em paralelo. Você pode especificar
um número, como 10, ou uma porcentagem, como 10%.
Tipo: string
Obrigatório: não
MaxErrors
O número de erros permitidos antes que o sistema interrompa a execução de automações em outros
destinos. Você pode especificar um número absoluto de erros, como 10, ou uma porcentagem do
conjunto de destino, como 10%. Se você especificar 3, por exemplo, o sistema deixará de executar a
automação quando o quarto erro for recebido. Se você especificar 0, o sistema deixará de executar
a automação em destinos adicionais depois que o primeiro resultado do erro for retornado. Se você
executar uma automação em 50 recursos e definir MaxErrors para 10%, o sistema interromperá a
execução da automação em destinos adicionais quando o sexto erro for recebido.
As automações que já estiverem em execução quando o limite de MaxErrors for atingido poderão
ser concluídas, mas algumas dessas automações também poderão falhar. Se você precisar garantir
que não haverá mais automações com falhas do que o especificado em MaxErrors, defina
MaxConcurrency para 1, para que as automações prossigam uma de cada vez.
Tipo: string
Obrigatório: não
RuntimeParameters
Parâmetros necessários para o runbook secundário. O mapeamento usa o seguinte formato:
{"parameter1" : "value1", "parameter2" : "value2" }
Tipo: mapa
Obrigatório: não
Etiquetas
Metadados opcional que você atribui a um recurso. É possível especificar um máximo de cinco tags
para uma automação.
Tipo: MapList
Obrigatório: não
TargetLocations
Um local é uma combinação de Regiões da AWS e/ou Contas da AWS onde você deseja executar a
automação. Um número mínimo de 1 item deve ser especificado e um número máximo de 100 itens
pode ser especificado.
Tipo: MapList
Obrigatório: não
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TargetMaps
Uma lista de mapeamentos de valor-chave de parâmetros do documento para recursos de destino.
Ambos Targets e TargetMaps não podem ser especificados juntos.
Tipo: MapList
Obrigatório: não
TargetParameterName
O nome do parâmetro usado como recurso de destino para a automação controlada por taxa.
Obrigatório se você especificar Targets.
Tipo: string
Obrigatório: não
Destinos
Uma lista de mapeamentos de valor-chave para recursos de destino. Obrigatório se você especificar
TargetParameterName.
Tipo: MapList
Obrigatório: não

Resultado
Resultado
O resultado gerado pela automação secundária. Você pode fazer referência à saída usando o
seguinte formato: Secondary_Automation_Step_Name.Output
Tipo: StringList
Exemplo:
- name: launchNewWindowsInstance
action: 'aws:executeAutomation'
onFailure: Abort
inputs:
DocumentName: launchWindowsInstance
nextStep: getNewInstanceRootVolume
- name: getNewInstanceRootVolume
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
Filters:
- Name: attachment.device
Values:
- /dev/sda1
- Name: attachment.instance-id
Values:
- '{{launchNewWindowsInstance.Output}}'
outputs:
- Name: rootVolumeId
Selector: '$.Volumes[0].VolumeId'
Type: String
nextStep: snapshotRootVolume
- name: snapshotRootVolume
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action: 'aws:executeAutomation'
onFailure: Abort
inputs:
DocumentName: AWS-CreateSnapshot
RuntimeParameters:
VolumeId:
- '{{getNewInstanceRootVolume.rootVolumeId}}'
Description:
- 'Initial root snapshot for {{launchNewWindowsInstance.Output}}'

ExecutionId
O ID da automação secundária.
Tipo: string
Status
O status da automação secundária.
Tipo: string

aws:executeAwsApi: chama e executa as operações de API
do AWS
Chama e executa as operações de API da AWS. A maioria das operações de API são suportadas, embora
nem todas elas tenham sido testadas. Operações de API por transmissão, como a operação Get Object,
não são compatíveis. Se você não tiver certeza se uma operação de API que deseja usar é uma operação
de transmissão, revise a documentação do Boto3 do serviço para determinar se uma API requer entradas
de transmissão. A execução de cada ação aws:executeAwsApi pode durar, no máximo, 25 segundos.
Para obter mais informações e exemplos de como usar essa ação, consulte Invocar outros Serviços da
AWS em um runbook do Systems Manager Automation. (p. 587).
Entradas
As entradas são definidas pela operação de API que você escolher.
YAML
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: The official namespace of the service
Api: The API operation or method name
API operation inputs or parameters: A value
outputs: # These are user-specified outputs
- Name: The name for a user-specified output key
Selector: A response object specified by using jsonpath format
Type: The data type

JSON
{

"action":"aws:executeAwsApi",
"inputs":{
"Service":"The official namespace of the service",
"Api":"The API operation or method name",
"API operation inputs or parameters":"A value"
},
"outputs":[ These are user-specified outputs
{
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}

]

}

"Name":"The name for a user-specified output key",
"Selector":"A response object specified by using JSONPath format",
"Type":"The data type"

Serviço
O namespace do AWS service (Serviço da AWS) que contém a operação de API que você deseja
executar. Você pode visualizar uma lista de namespaces de AWS service (Serviço da AWS)
compatíveis em Available services (Serviços disponíveis) no AWS SDK for Python (Boto3). O
namespace pode ser encontrado na seção Cliente. Por exemplo, o namespace para o Systems
Manager é ssm. O namespace do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é ec2.
Tipo: string
Obrigatório: sim
API
O nome da operação de API que você deseja executar. Você pode visualizar as operações de API
(também chamadas de métodos), escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte
página de Referência de serviços: Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que
você deseja invocar. Por exemplo, todas as operações de API (métodos) do Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS) estão listadas na seguinte página: Amazon RDS methods (Métodos
do Amazon RDS).
Tipo: string
Obrigatório: sim
Entradas de operação da API
Uma ou mais entradas de operação da API. Você pode visualizar as entradas disponíveis (também
chamadas de parâmetros), escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte página
de Referência de serviços. Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que você
deseja invocar. Por exemplo, todos os métodos de API estão listados na página a seguir: Métodos
do Amazon RDS. Escolha o método describe_db_instances e role para baixo para ver os parâmetros
disponíveis, como DBInstanceIdentifier, Name (Nome) e Values (Valores).
YAML
inputs:
Service: The
Api: The API
API input 1:
API Input 2:
API Input 3:

official namespace of the service
operation name
A value
A value
A value

JSON
"inputs":{
"Service":"The official namespace of the service",
"Api":"The API operation name",
"API input 1":"A value",
"API Input 2":"A value",
"API Input 3":"A value"
}

Tipo: determinado pela ação de API escolhida
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Obrigatório: sim
Outputs
As saídas são especificadas pelo usuário com base na resposta da operação da API escolhida.
Name (Nome)
Um nome para a saída.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Selector
O JSONPath para um determinado atributo no objeto de resposta. Você pode visualizar os objetos
de resposta escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte página de Referência de
serviços. Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que você deseja invocar. Por
exemplo, todos os métodos de API estão listados na página a seguir: Métodos do Amazon RDS.
Escolha o método describe_db_instances e role para baixo até a seção Response Structure (Estrutura
de resposta). DBInstances é listado como um objeto de resposta.
Tipo: inteiro, booliano, String, StringList, StringMap ou MapList
Obrigatório: sim
Type
O tipo de dados para o elemento de resposta.
Tipo: Varia
Obrigatório: sim

aws:executeScript – Executa um script
Executa o script do Python ou PowerShell fornecido, usando o tempo de execução e o handler
especificados. Cada ação aws:executeScript pode ser executada por uma duração máxima de dez
minutos (600 segundos). Você pode limitar o tempo limite especificando o parâmetro timeoutSeconds
para uma etapa aws:executeScript.
Use instruções de retorno em sua função para adicionar saídas à carga útil da saída. Para obter exemplos
de definição de saídas para sua ação aws:executeScript, consulte Exemplo 2: Runbook com
script (p. 645). Também é possível enviar o resultado das ações do aws:executeScript nos runbooks
para o grupo de logs do Amazon CloudWatch Logs especificado. Para mais informações, consulte Registro
de saída de ações do Automation em log com o CloudWatch Logs (p. 1529).
Se quiser enviar a saída de ações aws:executeScript ao CloudWatch Logs ou se os scripts que você
especificar para ações aws:executeScript chamarem opções de API da AWS, um perfil de serviço do
AWS Identity and Access Management (IAM) (ou uma função de recepção) sempre será necessário para
executar o runbook.
A ação aws:executeScript contém os módulos pré-instalados do PowerShell Core a seguir.
• Microsoft.PowerShell.Host
• Microsoft.PowerShell.Management
• Microsoft.PowerShell.Security
• Microsoft.PowerShell.Utility
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• PackageManagement
• PowerShellGet
Para usar módulos do PowerShell Core que não estão pré-instalados, o script deve instalar o módulo
com o sinalizador -Force, conforme mostrado no comando a seguir. Não há suporte ao módulo
AWSPowerShell.NetCore. Substitua ModuleName pelo nome do módulo que deseja instalar.
Install-Module ModuleName -Force

Para usar cmdlets do PowerShell Core em seu script, recomendamos o uso dos módulos AWS.Tools,
conforme mostrado nos comandos a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.
• Cmdlets do Amazon S3.
Install-Module AWS.Tools.S3 -Force
Get-S3Bucket -BucketName bucketname

• cmdlets do Amazon EC2
Install-Module AWS.Tools.EC2 -Force
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId instanceId

• cmdlets do AWS Tools for Windows PowerShell comuns ou independentes de serviço.
Install-Module AWS.Tools.Common -Force
Get-AWSRegion

Se o script inicializar novos objetos além de usar cmdlets do PowerShell Core, você também deverá
importar o módulo conforme mostrado no comando a seguir.
Install-Module AWS.Tools.EC2 -Force
Import-Module AWS.Tools.EC2
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "Tag"
$tag.Value = "TagValue"
New-EC2Tag -Resource i-02573cafcfEXAMPLE -Tag $tag

Para obter exemplos de instalação e importação dos módulos AWS.Tools e do uso de cmdlets
do PowerShell Core em runbooks, consulte Usar o Document Builder para criar um runbook
personalizado (p. 671).
Entrada
Forneça as informações necessárias para executar o script. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.

Note
O anexo de um script Python pode ser um arquivo .py ou um arquivo .zip contendo o script. É
necessário armazenar os scripts do PowerShell em arquivos .zip.
YAML
action: "aws:executeScript"
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inputs:
Runtime: runtime
Handler: "functionName"
InputPayload:
scriptInput: '{{parameterValue}}'
Script: |def functionName(events, context):
...
Attachment: "scriptAttachment.zip"

JSON
{

}

"action": "aws:executeScript",
"inputs": {
"Runtime": "runtime",
"Handler": "functionName",
"InputPayload": {
"scriptInput": "{{parameterValue}}"
},
"Attachment": "scriptAttachment.zip"
}

Tempo de execução
A linguagem do tempo de execução a ser usada para executar o script fornecido. O
aws:executeScript oferece suporte aos scripts Python 3.6 (python3.6), Python 3.7 (python3.7),
Python 3.8 (python3.8), PowerShell Core 6.0 (dotnetcore2.1) e PowerShell 7.0 (dotnetcore3.1).
Valores com suporte: python3.6 | python3.7 | python3.8 | PowerShell Core 6.0 |
PowerShell 7.0
Tipo: string
Obrigatório: sim
Manipulador
Escolha o nome da função. É necessário garantir que a função definida no manipulador tenha dois
parâmetros, events e context. O tempo de execução do PowerShell não oferece suporte a este
parâmetro.
Tipo: string
Obrigatório: sim (Python) | sem suporte (PowerShell)
InputPayload
Um objeto JSON ou YAML que será passado para o primeiro parâmetro do manipulador. Isso pode
ser usado para passar dados de entrada para o script.
Tipo: string
Obrigatório: não
Script
Um script incorporado que você precisa executar durante a execução da automação. Não há suporte a
este parâmetro em runbooks JSON. Os runbooks JSON devem fornecer conteúdo de script usando o
parâmetro de entrada do Attachment.
Tipo: string
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Obrigatório: não (Python) | sim (PowerShell)
Attachment
O nome de um arquivo de script autônomo ou arquivo .zip que pode ser invocado pela ação.
Especifique o mesmo valor do Name do arquivo de anexo de documento especificado no parâmetro de
solicitação de Attachments. Para obter mais informações, consulte Anexos na Referência de API do
AWS Systems Manager. Se você estiver fornecendo um script usando um anexo, você deverá definir
uma seção files nos elementos de nível superior do seu runbook. Para mais informações, consulte
Versão 0.3 do esquema (p. 1379).
Para invocar um arquivo para Python, use o formato filename.method_name no Handler.

Note
O anexo de um script Python pode ser um arquivo .py ou um arquivo .zip contendo o script. É
necessário armazenar os scripts do PowerShell em arquivos .zip.
Ao incluir bibliotecas Python em seu anexo, recomendamos adicionar um arquivo __init__.py
em cada diretório do módulo. Isso permite que você importe os módulos da biblioteca em seu anexo
dentro do conteúdo do script. Por exemplo: from library import module
Tipo: string
Obrigatório: não

Resultado
Carga útil
A representação JSON do objeto retornado pela função. Até 100 KB é retornado. Se você gerar uma
lista, haverá o retorno de no máximo de 100 itens.

aws:executeStateMachine – Executa uma máquina de
estado do AWS Step Functions
Executa uma máquina de estado do AWS Step Functions.
Entrada
Essa ação oferece suporte para a maioria dos parâmetros da operação da API StartExecution do Step
Functions.
Permissões obrigatórias do AWS Identity and Access Management (IAM)
• states:DescribeExecution
• states:StartExecution
• states:StopExecution
YAML
name: executeTheStateMachine
action: aws:executeStateMachine
inputs:
stateMachineArn: StateMachine_ARN
input: '{"parameters":"values"}'
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name: name

JSON
{

}

"name": "executeTheStateMachine",
"action": "aws:executeStateMachine",
"inputs": {
"stateMachineArn": "StateMachine_ARN",
"input": "{\"parameters\":\"values\"}",
"name": "name"
}

stateMachineArn
O nome do recurso da Amazon (ARN) da máquina de estado do Step Functions.
Tipo: string
Obrigatório: sim
name
O nome da execução.
Tipo: string
Obrigatório: não
input
Uma string que contém os dados de entrada JSON da execução.
Tipo: string
Obrigatório: não

aws:invokeWebhook — Invoque uma integração de webhook
do Automation
Invoca a integração de webhook do Automation especificada. Para obter informações sobre como criar
integrações do Automation, consulte Criação de integrações para o Automation (p. 584).

Note
Para usar a ação aws:invokeWebhook, seu usuário ou perfil de serviço do AWS Identity and
Access Management (IAM) deve permitir as seguintes ações:
• ssm:GetParameter
• kms:Decrypt
A permissão para a operação AWS Key Management Service (AWS KMS) Decrypt só é
necessária se você usar uma chave gerenciada pelo cliente para criptografar o parâmetro para
sua integração.
Entrada
Forneça as informações para a integração do Automation que você deseja invocar.
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YAML
action: "aws:invokeWebhook"
inputs:
IntegrationName: "exampleIntegration"
Body: "Request body"

JSON
{

}

"action": "aws:invokeWebhook",
"inputs": {
"IntegrationName": "exampleIntegration",
"Body": "Request body"
}

IntegrationName
O nome da integração do Automation. Por exemplo, exampleIntegration. A integração que você
especificar já deve existir.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Corpo
A carga útil que você deseja enviar quando a integração do webhook for invocada.
Tipo: string
Obrigatório: não

Resultado
Resposta
O texto recebido da resposta do provedor de webhook.
ResponseCode
O código de status de HTTP recebido da resposta do provedor de webhook.

aws:invokeLambdaFunction – Invoca uma função do AWS
Lambda
Chama a função do AWS Lambda especificada.

Note
Cada ação aws:invokeLambdaFunction pode ser executada por uma duração máxima
de cinco minutos (300 segundos). Você pode limitar o tempo limite especificando o parâmetro
timeoutSeconds para uma etapa aws:invokeLambdaFunction.
Entrada
Essa ação oferece suporte para a maioria dos parâmetros invocados do serviço Lambda. Para obter mais
informações, consulte Invoke.
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YAML
name: invokeMyLambdaFunction
action: aws:invokeLambdaFunction
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
FunctionName: MyLambdaFunction

JSON
{

}

"name": "invokeMyLambdaFunction",
"action": "aws:invokeLambdaFunction",
"maxAttempts": 3,
"timeoutSeconds": 120,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"FunctionName": "MyLambdaFunction"
}

FunctionName
O nome da função Lambda. Essa função deve existir.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Qualifier
A versão da função ou nome do alias.
Tipo: string
Obrigatório: não
InvocationType
O tipo de invocação. O valor padrão é RequestResponse.
Tipo: string
Valores válidos: Event | RequestResponse | DryRun
Obrigatório: não
LogType
Se o valor padrão for Tail, o tipo de invocação deverá ser RequestResponse. O Lambda retorna os
últimos 4 KB de dados de log produzidos pela sua função Lambda, codificados em base64.
Tipo: string
Valores válidos: None | Tail
Obrigatório: não
ClientContext
As informações específicas do cliente.
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Obrigatório: não
InputPayload
Um objeto JSON ou YAML que será transmitido para o primeiro parâmetro do manipulador. É possível
usar essa entrada a fim de transmitir dados para a função. Essa entrada fornece mais flexibilidade e
suporte do que a entrada Payload legada. Se você definir InputPayload e Payload para a ação,
InputPayload tem precedência e o valor Payload não será usado.
Tipo: StringMap
Obrigatório: não
Carga útil
Uma string JSON que é transmitida para o primeiro parâmetro do manipulador. É possível usá-la a fim
de transmitir dados de entrada para a função. Recomendamos usar a entrada InputPayload para
funcionalidade adicional.
Tipo: string
Obrigatório: não

Resultado
StatusCode
Código de status do HTTP
FunctionError
Indica se ocorreu um erro na execução da função Lambda. Se um erro tiver ocorrido, esse campo
mostrará Handled ou Unhandled. Os erros Handled são informados pela função. Os erros
Unhandled são detectados e informados pelo Lambda.
LogResult
Os logs codificados pelo base64 para a invocação da função Lambda. Os logs estarão presentes
apenas se o tipo de invocação for RequestResponse e se tiverem sido solicitados.
Carga útil
A representação JSON do objeto retornado pela função Lambda. A carga útil estará presente apenas
se o tipo de invocação for RequestResponse. Até 200 KB é retornado
A seguir é mostrada uma parte do runbook AWS-PatchInstanceWithRollback que demonstra como
fazer referência a saídas da ação aws:invokeLambdaFunction.
YAML
- name: IdentifyRootVolume
action: aws:invokeLambdaFunction
inputs:
FunctionName: "IdentifyRootVolumeLambda-{{automation:EXECUTION_ID}}"
Payload: '{"InstanceId": "{{InstanceId}}"}'
- name: PrePatchSnapshot
action: aws:executeAutomation
inputs:
DocumentName: "AWS-CreateSnapshot"
RuntimeParameters:
VolumeId: "{{IdentifyRootVolume.Payload}}"
Description: "ApplyPatchBaseline restoration case contingency"
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JSON
{

"name": "IdentifyRootVolume",
"action": "aws:invokeLambdaFunction",
"inputs": {
"FunctionName": "IdentifyRootVolumeLambda-{{automation:EXECUTION_ID}}",
"Payload": "{\"InstanceId\": \"{{InstanceId}}\"}"
}

},
{

}

"name": "PrePatchSnapshot",
"action": "aws:executeAutomation",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-CreateSnapshot",
"RuntimeParameters": {
"VolumeId": "{{IdentifyRootVolume.Payload}}",
"Description": "ApplyPatchBaseline restoration case contingency"
}
}

aws:pause – Pausa uma automação
Essa ação pausa a automação. Depois de pausada, o status da automação é Waiting (Em espera). Para
continuar a automação, use a operação da API SendAutomationSignal com o tipo de sinal Resume.
Recomendamos usar a ação aws:sleep ou aws:approve para um controle mais granular de seus fluxos
de trabalho.
Entrada
Veja a entrada a seguir.
YAML
name: pauseThis
action: aws:pause
inputs: {}

JSON
{

}

"name": "pauseThis",
"action": "aws:pause",
"inputs": {}

Resultado
Nenhum

aws:runCommand – Executa um comando em uma instância
gerenciada
Executa os comandos especificados.
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Note
A automação comporta apenas a saída de uma ação do AWS Systems Manager Run Command.
Um documento pode incluir várias ações do Run Command, mas apenas uma ação por vez tem
suporte na saída.
Entrada
Essa ação oferece suporte para a maioria dos parâmetros de comando de envio. Para obter mais
informações, consulte SendCommand.
YAML
- name: checkMembership
action: 'aws:runCommand'
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- '{{InstanceIds}}'
Parameters:
commands:
- (Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain

JSON
{

}

"name": "checkMembership",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceIds}}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"(Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain"
]
}
}

DocumentName
Se o documento do tipo Comando for de sua propriedade ou da AWS, especifique o nome do
documento. Se você estiver usando um documento compartilhado com você por uma Conta da
AWSdiferente, especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) do documento. Para obter mais
informações sobre o uso de documentos compartilhados, consulte Usar documentos compartilhados
do (p. 1445).
Tipo: string
Obrigatório: sim
InstanceIds
Os IDs de instâncias em que deseja que o comando seja executado. Você pode especificar um
máximo de 50 IDs.
Você também pode usar o pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}} no lugar de IDs de instância para
executar o comando em todas as instâncias no grupo de destino. Para obter mais informações sobre
pseudoparâmetros, consulte Sobre pseudoparâmetros (p. 772).
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Outra alternativa é enviar comandos para uma frota de instâncias usando o parâmetro Targets.. O
parâmetro Targets aceita tags do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais
informações sobre como usar o parâmetro Targets, consulte Usar destinos e controles de taxa para
enviar comandos para uma frota (p. 1045).
Tipo: StringList
Obrigatório: não (Se não especificar InstanceIds ou usar o pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}},
você deverá especificar o parâmetro Targets.)
Destinos
Vários critérios de pesquisa que apontam para instâncias usando uma combinação de chave-valor
especificada. As Targets serão necessárias se você não fornecer um ou mais IDs de instância
na chamada. Para obter mais informações sobre como usar o parâmetro Targets, consulte Usar
destinos e controles de taxa para enviar comandos para uma frota (p. 1045).
Tipo: MapList (O esquema do mapa na lista deve corresponder ao objeto. Para obter informações,
consulte Target na Referência de API do AWS Systems Manager.
Obrigatório: não (Se não especificar Targets, você deverá especificar os IDs da instância ou usar o
pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}}.)
Veja um exemplo a seguir.
YAML
- name: checkMembership
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
Targets:
- Key: tag:Stage
Values:
- Gamma
- Beta
- Key: tag-key
Values:
- Suite
Parameters:
commands:
- (Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain

JSON
{

"name": "checkMembership",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"Targets": [
{
"Key": "tag:Stage",
"Values": [
"Gamma", "Beta"
]
},
{
"Key": "tag:Application",
"Values": [
"Suite"
]
}
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}

}

],
"Parameters": {
"commands": [
"(Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain"
]
}

Parâmetros
Os parâmetros necessários e opcionais especificados no documento.
Tipo: mapa
Obrigatório: não
CloudWatchOutputConfig
Opções de configuração para enviar a saída do comando para o Amazon CloudWatch Logs. Para
obter mais informações sobre o envio de saída de comando para o CloudWatch Logs, consulte
Configurar o Amazon CloudWatch Logs para Run Command (p. 1532).
Tipo: StringMap (O esquema do mapa deve corresponder ao objeto. Para obter mais informações,
consulte CloudWatchOutputConfig na Referência de API do AWS Systems Manager).
Obrigatório: não
Veja um exemplo a seguir.
YAML
- name: checkMembership
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- "{{InstanceIds}}"
Parameters:
commands:
- "(Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchLogGroupName: CloudWatchGroupForSSMAutomationService
CloudWatchOutputEnabled: true

JSON
{

"name": "checkMembership",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceIds}}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"(Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain"
]
},
"CloudWatchOutputConfig" : {
"CloudWatchLogGroupName": "CloudWatchGroupForSSMAutomationService",
"CloudWatchOutputEnabled": true
}
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}

}

Comentário
Informações definidas pelo usuário sobre o comando.
Tipo: string
Obrigatório: não
DocumentHash
O hash do documento.
Tipo: string
Obrigatório: não
DocumentHashType
O tipo de hash.
Tipo: string
Valores válidos: Sha256 | Sha1
Obrigatório: não
NotificationConfig
As configurações para enviar notificações.
Obrigatório: não
OutputS3BucketName
O nome do bucket do S3 para as respostas de saída de comandos.
Tipo: string
Obrigatório: não
OutputS3KeyPrefix
O prefixo.
Tipo: string
Obrigatório: não
ServiceRoleArn
O ARN da função do AWS Identity and Access Management (IAM).
Tipo: string
Obrigatório: não
TimeoutSeconds
O tempo, em segundos, para esperar que um comando seja entregue ao AWS Systems Manager
SSM Agent em uma instância. Se o comando não for recebido pelo SSM Agent na instância antes que
o valor especificado seja atingido, o status do comando mudará para Delivery Timed Out.
Type: inteiro
Obrigatório: não
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Resultado
CommandId
O ID do comando.
Status
O status do comando.
ResponseCode
O código de resposta do comando.
Resultado
A saída do comando.

aws:runInstances – Executa uma instância do Amazon EC2
Inicia uma nova instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
Entrada
A ação oferece suporte para a maioria dos parâmetros de API. Para obter mais informações, consulte a
documentação da API RunInstances.
YAML
name: launchInstance
action: aws:runInstances
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 1200
onFailure: Abort
inputs:
ImageId: ami-12345678
InstanceType: t2.micro
MinInstanceCount: 1
MaxInstanceCount: 1
IamInstanceProfileName: myRunCmdRole
TagSpecifications:
- ResourceType: instance
Tags:
- Key: LaunchedBy
Value: SSMAutomation
- Key: Category
Value: HighAvailabilityFleetHost

JSON
{

"name":"launchInstance",
"action":"aws:runInstances",
"maxAttempts":3,
"timeoutSeconds":1200,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"ImageId":"ami-12345678",
"InstanceType":"t2.micro",
"MinInstanceCount":1,
"MaxInstanceCount":1,
"IamInstanceProfileName":"myRunCmdRole",
"TagSpecifications":[
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}

}

]

}

"ResourceType":"instance",
"Tags":[
{
"Key":"LaunchedBy",
"Value":"SSMAutomation"
},
{
"Key":"Category",
"Value":"HighAvailabilityFleetHost"
}
]

ImageId
O ID da Amazon Machine Image (AMI).
Tipo: string
Obrigatório: sim
InstanceType
O tipo de instância.

Note
Se o valor de um tipo de instância não for fornecido, o tipo de instância m1.small será usado.
Tipo: string
Obrigatório: não
MinInstanceCount
O número mínimo de instâncias a serem executadas.
Tipo: string
Obrigatório: não
MaxInstanceCount
O número máximo de instâncias a serem executadas.
Tipo: string
Obrigatório: não
AdditionalInfo
Reservado.
Tipo: string
Obrigatório: não
BlockDeviceMappings
Os dispositivos de bloco para a instância.
Tipo: MapList
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Obrigatório: não
ClientToken
O identificador para garantir a idempotência da solicitação.
Tipo: string
Obrigatório: não
DisableApiTermination
Ativa ou desativa o encerramento da API da instância.
Type: booliano
Obrigatório: não
EbsOptimized
Ativa ou desativa a otimização do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Type: booliano
Obrigatório: não
IamInstanceProfileArn
O nome do recurso da Amazon (ARN) do perfil da instância do AWS Identity and Access Management
(IAM) a ser associado às instâncias.
Tipo: string
Obrigatório: não
IamInstanceProfileName
O nome do perfil de instância do IAM para a instância.
Tipo: string
Obrigatório: não
InstanceInitiatedShutdownBehavior
Indica se a instância é interrompida ou encerrada no desligamento do sistema.
Tipo: string
Obrigatório: não
KernelId
O ID do kernel.
Tipo: string
Obrigatório: não
KeyName
O nome do par de chaves.
Tipo: string
Obrigatório: não
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MaxInstanceCount
O número máximo de instâncias a serem filtradas ao pesquisar ofertas.
Type: inteiro
Obrigatório: não
MinInstanceCount
O número mínimo de instâncias a serem filtradas ao pesquisar ofertas.
Type: inteiro
Obrigatório: não
Monitoramento
Ativa ou desativa o monitoramento detalhado.
Type: booliano
Obrigatório: não
NetworkInterfaces
As interfaces de rede.
Tipo: MapList
Obrigatório: não
Posicionamento
O posicionamento da instância.
Tipo: StringMap
Obrigatório: não
PrivateIpAddress
O endereço IPv4 primário.
Tipo: string
Obrigatório: não
RamdiskId
O ID do disco RAM.
Tipo: string
Obrigatório: não
SecurityGroupIds
Os IDs dos security groups da instância.
Tipo: StringList
Obrigatório: não
SecurityGroups
Os nomes dos security groups da instância.
Tipo: StringList
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Obrigatório: não
SubnetId
O ID da sub-rede.
Tipo: string
Obrigatório: não
TagSpecifications
As tags a serem aplicadas aos recursos durante a execução. Você só pode marcar instâncias e
volumes na inicialização. As tags especificadas são aplicadas a todas as instâncias ou volumes que
são criados durante a execução. Para marcar uma instância depois que ela tiver sido iniciada, use a
ação aws:createTags: cria tags para os recursos da AWS (p. 521).
Tipo: MapList (Para obter mais informações, consulte TagSpecification.)
Obrigatório: não
UserData
Um script fornecido como um valor literal de string. Se um valor literal for inserido, ele deverá ser
codificado em Base64.
Tipo: string
Obrigatório: não

Resultado
InstanceIds
Os IDs das instâncias.
InstanceStates
O estado atual da instância.

aws:sleep: atrasa uma automação
Atrasa a execução da Automação por um período de tempo especificado. Essa ação usa o formato de data
e hora da Organização Internacional de Normalização (ISO) 8601. Para obter mais informações sobre esse
formato de data e hora, consulte ISO 8601.
Entrada
É possível atrasar uma automação para uma duração especificada.
YAML
name: sleep
action: aws:sleep
inputs:
Duration: PT10M

JSON
{

"name":"sleep",
"action":"aws:sleep",
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}

"inputs":{
"Duration":"PT10M"
}

Você também pode atrasar a automação até uma data e hora especificadas. Se a data e a hora
especificadas tiverem passado, a ação prosseguirá imediatamente.
YAML
name: sleep
action: aws:sleep
inputs:
Timestamp: '2020-01-01T01:00:00Z'

JSON
{

}

"name": "sleep",
"action": "aws:sleep",
"inputs": {
"Timestamp": "2020-01-01T01:00:00Z"
}

Note
A automação permite um atraso máximo de 604.799 segundos (7 dias).
Duração
Uma duração ISO 8601. Não é possível especificar uma duração negativa.
Tipo: string
Obrigatório: não
Timestamp
Um timestamp ISO 8601. Se você não especificar um valor para esse parâmetro, deverá especificar
um valor para o parâmetro Duration.
Tipo: string
Obrigatório: não

Resultado
Nenhum

aws:waitForAwsResourceProperty: aguarde uma
propriedade de recurso da AWS
A ação aws:waitForAwsResourceProperty permite que a automação espere por um estado
específico do recurso ou um estado do evento antes de continuar a automação. Para obter mais
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informações e exemplos de como usar essa ação, consulte Invocar outros Serviços da AWS em um
runbook do Systems Manager Automation. (p. 587).

Note
O valor de tempo limite padrão para esta ação é 3600 segundos (uma hora). Você pode limitar
ou prolongar o tempo limite especificando o parâmetro timeoutSeconds para uma etapa
aws:waitForAwsResourceProperty. Para obter mais informações e exemplos de como usar
essa ação, consulte Gerenciar tempos limite em runbooks (p. 586).
Entrada
As entradas são definidas pela operação de API que você escolher.
YAML
action: aws:waitForAwsResourceProperty
inputs:
Service: The official namespace of the service
Api: The API operation or method name
API operation inputs or parameters: A value
PropertySelector: Response object
DesiredValues:
- Desired property value

JSON
{

}

"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"inputs": {
"Service":"The official namespace of the service",
"Api":"The API operation or method name",
"API operation inputs or parameters":"A value",
"PropertySelector": "Response object",
"DesiredValues": [
"Desired property value"
]
}

Serviço
O namespace do AWS service (Serviço da AWS) que contém a operação de API que você deseja
executar. Por exemplo, o namespace para AWS Systems Manager é ssm. O namespace do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é ec2. Você pode visualizar uma lista de namespaces de
AWS service (Serviço da AWS) compatíveis na seção Available Services (Serviços disponíveis) da
Referência de comandos da AWS CLI.
Tipo: string
Obrigatório: sim
API
O nome da operação de API que você deseja executar. Você pode visualizar as operações de API
(também chamadas de métodos), escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte
página de Referência de serviços: Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que
você deseja invocar. Por exemplo, todas as operações de API (métodos) do Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS) estão listadas na seguinte página: Amazon RDS methods (Métodos
do Amazon RDS).
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Tipo: string
Obrigatório: sim
Entradas de operação da API
Uma ou mais entradas de operação da API. Você pode visualizar as entradas disponíveis (também
chamadas de parâmetros), escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte página
de Referência de serviços. Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que você
deseja invocar. Por exemplo, todos os métodos de API estão listados na página a seguir: Métodos
do Amazon RDS. Escolha o método describe_db_instances e role para baixo para ver os parâmetros
disponíveis, como DBInstanceIdentifier, Name (Nome) e Values (Valores).
YAML
inputs:
Service: The
Api: The API
API input 1:
API Input 2:
API Input 3:

official namespace of the service
operation name
A value
A value
A value

JSON
"inputs":{
"Service":"The official namespace of the service",
"Api":"The API operation name",
"API input 1":"A value",
"API Input 2":"A value",
"API Input 3":"A value"
}

Tipo: determinado pela ação de API escolhida
Obrigatório: sim
PropertySelector
O JSONPath para um determinado atributo no objeto de resposta. Você pode visualizar os objetos
de resposta escolhendo um serviço na navegação à esquerda na seguinte página de Referência de
serviços. Escolha um método na seção Client (Cliente) para o serviço que você deseja invocar. Por
exemplo, todos os métodos de API estão listados na página a seguir: Métodos do Amazon RDS.
Escolha o método describe_db_instances e role para baixo até a seção Response Structure (Estrutura
de resposta). DBInstances é listado como um objeto de resposta.
Tipo: inteiro, booliano, String, StringList, StringMap ou MapList
Obrigatório: sim
DesiredValues
O status ou estado esperado no qual a automação deve continuar.
Tipo: Varia
Obrigatório: sim

Variáveis de sistema de automação
Os runbooks do AWS Systems Manager Automation usam as variáveis a seguir. Para obter um exemplo
de como essas variáveis são usadas, visualize a origem JSON do runbook AWS-UpdateWindowsAmi.
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Para visualizar a origem JSON do runbook AWS-UpdateWindowsAmi
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.

3.

Na lista de documentos, use a barra de pesquisa ou os números à direita da barra de pesquisa para
escolher o runbook AWS-UpdateWindowsAmi.

4.

Escolha a guia Content.

Variáveis do sistema
Runbooks do Automation oferecem suporte para as seguintes variáveis de sistema:
Variável

Detalhes

global:ACCOUNT_ID

O ID da Conta da AWS do usuário ou da função do
AWS Identity and Access Management (IAM) em
que o Automation é executado.

global:DATE

A data (em tempo de execução), no formato aaaaMM-dd.

global:DATE_TIME

A data e a hora (em tempo de execução), no
formato aaaa-MM-dd_HH.mm.ss.

global:AWS_PARTITION

A partição na qual o recurso está. Para Regiões
da AWS padrão, a partição é aws. Para obter
recursos em outras partições, a partição é
aws-partitionname. Por exemplo, a partição
para recursos na região da AWS GovCloud (Oeste
dos EUA) é aws-us-gov.

global:REGION

A região em que o runbook é executado. Por
exemplo, us-east-2.

Variáveis de automação
Runbooks do Automation oferecem suporte para as seguintes variáveis de automação:
Variável

Detalhes

automation:EXECUTION_ID

O identificador exclusivo atribuído
à automação atual. Por exemplo,
1a2b3c-1a2b3c-1a2b3c-1a2b3c1a2b3c1a2b3c.

Tópicos
• Terminologia (p. 551)
• Cenários compatíveis (p. 553)
• Cenários não compatíveis (p. 557)

Terminologia
Os termos a seguir descrevem como as variáveis e os parâmetros são resolvidos.
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Prazo

Definição

Exemplo

ARN constante

Um nome do recurso da Amazon
(ARN) válido sem variáveis.

arn:aws:iam::123456789012:role/
roleName

Parâmetro do runbook

Um parâmetro definido no
nível do runbook (por exemplo,
instanceId). O parâmetro
é usado em uma substituição
de string básica. Seu valor é
fornecido na ocasião de início da
execução.

{

"description": "Create
Image Demo",
"version": "0.3",
"assumeRole":
"Your_Automation_Assume_Role_ARN",
"parameters":{
"instanceId": {
"type": "String",
"description":
"Instance to create image
from"
}

}

Variável de sistema

Uma variável geral substituída no
runbook quando uma parte dele
é avaliada.

Variável de automação

Uma variável relativa à execução
de automação substituída no
runbook quando uma parte dele
for avaliada.

"activities": [
{
"id": "copyImage",
"activityType": "AWSCopyImage",
"maxAttempts": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"ImageName":
"{{imageName}}",
"SourceImageId":
"{{sourceImageId}}",
"SourceRegion":
"{{sourceRegion}}",
"Encrypted": true,
"ImageDescription":
"Test CopyImage Description
created on {{global:DATE}}"
}
}
]

{

"name": "runFixedCmds",
"action":
"aws:runCommand",
"maxAttempts": 1,
"onFailure": "Continue",
"inputs": {
"DocumentName": "AWSRunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{LaunchInstance.InstanceIds}}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"dir",
"date",
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Prazo

Definição

Exemplo

"“{{outputFormat}}” -f
“left”,”right”,”{{global:DATE}}”,”{{auto
]
}
}

}

Parâmetro do Systems Manager

Uma variável definida no AWS
Systems Manager Parameter
Store. Ele não pode ser
referenciado diretamente na
entrada da etapa. Podem ser
necessárias permissões para
acessar o parâmetro.

description: Launch new
Windows test instance
schemaVersion: '0.3'
assumeRole:
'{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
default: ''
description: >(Required) The ARN
of the role that allows
Automation to perform the
actions on your
behalf. If no role is
specified, Systems Manager
Automation uses your
IAM permissions to run this
runbook.
LatestAmi:
type: String
default: >{{ssm:/aws/service/
ami-windows-latest/
Windows_Server-2016-EnglishFull-Base}}
description: The latest
Windows Server 2016 AMI
queried from the public
parameter.
mainSteps:
- name: launchInstance
action:
'aws:runInstances'
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 1200
onFailure: Abort
inputs:
ImageId:
'{{LatestAmi}}'
...

Cenários compatíveis
Cenário

Comentários

assumeRole de ARN constante
na criação.

Uma verificação de autorização
é realizada para verificar se
o usuário de chamada tem
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Cenário

Comentários

Exemplo

permissão para transmitir a
assumeRole especificada.

"description": "Test
all Automation resolvable
parameters",
"schemaVersion": "0.3",

"assumeRole": "arn:aws:iam::123456789012
roleName",
"parameters": {
...

Parâmetro do runbook fornecido
para o AssumeRole quando a
automação é iniciada.

Devem ser definidos na lista de
parâmetros do runbook.

{

"description": "Test
all Automation resolvable
parameters",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{dynamicARN}}",
"parameters": {
...

Valor fornecido para o parâmetro
do runbook no início.

O cliente fornece o valor a ser
usado para um parâmetro.
Quaisquer entradas fornecidas
na inicialização precisam ser
definidas na lista de parâmetros
do documento.

...
"parameters": {
"amiId": {
"type": "String",
"default":
"ami-12345678",
"description": "list
of commands to run as part
of first step"
},
...

As entradas para iniciar a
execução da automação
incluem: {"amiId" :
["ami-12345678"] }
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Cenário

Comentários

Parâmetro do Systems Manager
referenciado no conteúdo do
runbook.

A variável existe na conta do
cliente ou é um parâmetro
acessível publicamente, e
o AssumeRole do runbook
tem acesso à variável. Uma
verificação é realizada na
ocasião da criação para
confirmar se AssumeRole tem
acesso. O parâmetro não pode
ser referenciado diretamente na
entrada da etapa.

Variável de sistema referenciada
na definição de etapa

Uma variável de sistema é
substituída no runbook quando
a automação é iniciada. O valor
injetado no runbook é relativo a
quando ocorre a substituição.
Ou seja, o valor de uma variável
de tempo injetado na etapa 1
é diferente do valor injetado
na etapa 3 devido ao tempo
necessário para executar
as etapas intermediárias.
As variáveis do sistema não
precisam ser definidas na lista de
parâmetros do runbook.
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...
parameters:
LatestAmi:
type: String
default: >{{ssm:/aws/service/
ami-windows-latest/
Windows_Server-2016-EnglishFull-Base}}
description: The latest
Windows Server 2016 AMI
queried from the public
parameter.
mainSteps:
- name: launchInstance
action:
'aws:runInstances'
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 1200
onFailure: Abort
inputs:
ImageId:
'{{LatestAmi}}'
...

...
"mainSteps": [
{
"name":
"RunSomeCommands",
"action":
"aws:runCommand",
"maxAttempts": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"DocumentName":
"AWS:RunPowerShell",
"InstanceIds":
["{{LaunchInstance.InstanceIds}}"],
"Parameters": {
"commands" : [
"echo
{The time is now
{{global:DATE_TIME}}}"
]
}
}
}, ...
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Cenário

Comentários

Variável de automação
referenciada na definição de
etapa.

As variáveis de automação
não precisam ser definidas
na lista de parâmetros do
runbook. A única variável de
Automação com suporte é
automation:EXECUTION_ID.

Exemplo
...
"mainSteps": [
{
"name":
"invokeLambdaFunction",
"action":
"aws:invokeLambdaFunction",
"maxAttempts": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"FunctionName":
"Hello-WorldLambdaFunction",
"Payload" :
"{ "executionId" :
"{{automation:EXECUTION_ID}}" }"
}
}
...

Consulte a saída da etapa
anterior na próxima definição de
etapa.

Este é o redirecionamento
de parâmetros. A saída
de uma etapa anterior é
referenciada usando a sintaxe
{{stepName.OutputName}}.
Essa sintaxe não pode ser usada
pelo cliente para parâmetros
do runbook. Isso é resolvido
quando a etapa de referência
é executada. O parâmetro não
está listado nos parâmetros do
runbook.

...
"mainSteps": [
{
"name":
"LaunchInstance",
"action":
"aws:runInstances",
"maxAttempts": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"ImageId":
"{{amiId}}",
"MinInstanceCount":
1,
"MaxInstanceCount":
2
}
},
{
"name":"changeState",
"action":
"aws:changeInstanceState",
"maxAttempts": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"InstanceIds":
["{{LaunchInstance.InstanceIds}}"],
"DesiredState":
"terminated"
}
}
...
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Cenários não compatíveis
Cenário

Comentário

Parâmetro do Systems Manager Não compatível.
fornecido para o assumeRole na
criação

Exemplo
...
{

"description": "Test
all Automation resolvable
parameters",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole":
"{{ssm:administratorRoleARN}}",
"parameters": {

...

Parâmetro do Systems Manager
referenciado diretamente na
entrada da etapa.

Retorna a exceção
InvalidDocumentContent no
momento da criação.

Definição de etapa variável

A definição de uma etapa
no runbook é construída por
variáveis.

...
mainSteps:
- name: launchInstance
action:
'aws:runInstances'
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 1200
onFailure: Abort
inputs:
ImageId: '{{ssm:/aws/
service/ami-windows-latest/
Windows_Server-2016-EnglishFull-Base}}'
...

...
"mainSteps": [
{
"name":
"LaunchInstance",
"action":
"aws:runInstances",
"{{attemptModel}}": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"ImageId":
"ami-12345678",
"MinInstanceCount":
1,
"MaxInstanceCount":
2
}
...
User supplies input :
{ "attemptModel" :
"minAttempts" }
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Cenário

Comentário

Referência cruzada de
parâmetros do runbook

O usuário fornece um parâmetro
de entrada na hora de início,
que é uma referência a outro
parâmetro no runbook.

Exemplo
...
"parameters": {
"amiId": {
"type": "String",
"default":
"ami-7f2e6015",
"description": "list
of commands to run as part
of first step"
},
"alternateAmiId": {
"type": "String",
"description": "The
alternate AMI to try if
this first fails".
"default" : "{{amiId}}"
},
...
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Cenário

Comentário

Expansão de vários níveis

O runbook define uma variável
que é avaliada como o nome de
uma variável. Ela fica dentro dos
delimitadores de variáveis (ou
seja, {{ }}) e é expandida para o
valor dessa variável/parâmetro.

Exemplo
...
"parameters": {
"firstParameter": {
"type": "String",
"default": "param2",
"description": "The
parameter to reference"
},
"secondParameter": {
"type": "String",
"default" : "echo
{Hello world}",
"description": "What
to run"
}
},
"mainSteps": [{
"name":
"runFixedCmds",
"action":
"aws:runCommand",
"maxAttempts": 1,
"onFailure":
"Continue",
"inputs": {
"DocumentName":
"AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds" :
"{{LaunchInstance.InstanceIds}}",
"Parameters": {
"commands":
[ "{{ {{firstParameter}}
}}"]
}
...
Note: The customer intention
here would be to run a
command of "echo {Hello
world}"
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Cenário

Comentário

Referenciar a saída de uma
etapa do runbook que é um tipo
de variável diferente

O usuário faz referência
à saída de uma etapa do
runbook anterior em uma etapa
subsequente. A saída é um tipo
de variável que não atende aos
requisitos da ação na etapa
subsequente.

Exemplo
...
mainSteps:
- name: getImageId
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeImages
Filters:
- Name: "name"
Values:
- "{{ImageName}}"
outputs:
- Name: ImageIdList
Selector: "$.Images"
Type: "StringList"
- name: copyMyImages
action: aws:copyImage
maxAttempts: 3
onFailure: Abort
inputs:
SourceImageId:
{{getImageId.ImageIdList}}
SourceRegion: apnortheast-2
ImageName: Encrypted
Copies of LAMP base AMI in
ap-northeast-2
Encrypted: true
...
Note: You must provide
the type required by the
Automation action.
In this case, aws:copyImage
requires a "String" type
variable but the preceding
step outputs a "StringList"
type variable.

Trabalhar com runbooks
Note
Os documentos do Automation agora são chamados de runbooks.
Um runbook do Automation define as ações que o Systems Manager realizará nas instâncias gerenciadas
e outros recursos da AWS quando uma automação for executada. O Automation é um recurso do AWS
Systems Manager. Um runbook contém uma ou mais etapas que são executadas em ordem sequencial.
Cada etapa se baseia em uma única ação. A saída de uma etapa pode ser usada como entrada de uma
etapa posterior.
O processo de execução dessas ações e suas etapas é chamado de automação.
Os tipos de ação compatíveis com runbooks permitem automatizar uma ampla variedade de operações
em seu ambiente da AWS. Por exemplo, usando o tipo de ação executeScript, você pode incorporar
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um script do Python ou PowerShell diretamente em seu runbook. (Ao criar um runbook personalizado,
você pode adicionar seu script em linha ou anexá-lo de um bucket do S3 ou de sua máquina local.) Você
pode automatizar o gerenciamento de seus recursos do AWS CloudFormation usando os tipos de ação
createStack e deleteStack. Além disso, usando o tipo de ação executeAwsApi, uma etapa pode
executar qualquer operação de API em qualquer AWS service (Serviço da AWS), incluindo criar ou excluir
recursos da AWS, iniciar outros processos, acionar notificações e muito mais.
Para obter uma lista de todos os 20 tipos de ação compatíveis com o Automation, consulte Referência de
ações do Systems Manager Automation (p. 496).
O AWS Systems Manager Automation inclui vários runbooks com etapas predefinidas que você pode
usar para executar tarefas comuns, como reiniciar uma ou mais instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) ou criar uma Amazon Machine Image (AMI). Você também pode criar seus próprios
runbooks de automação e compartilhá-los com outras contas da Contas da AWS ou torná-los públicos para
todos os usuários do Automation.
Os runbooks são escritos em YAML ou JSON. No entanto, usando o Document Builder no console do
Systems Manager Automation, você pode criar um runbook sem precisar criar em JSON ou YAML nativo.

Important
Se você executar um fluxo de trabalho de automação que chama outros serviços usando
uma função de serviço do AWS Identity and Access Management (IAM), esteja ciente
de que esta função deve ser configurada com permissão para chamar esses serviços.
Esse requisito aplica-se a todos os runbooks do Automation da AWS (runbooks da AWS*), como AWS-ConfigureS3BucketLogging, AWS-CreateDynamoDBBackup e AWSRestartEC2Instance, entre outros. Esse requisito também se aplica a todos os runbooks
personalizados do Automation criados que invoquem outros Serviços da AWS, usando ações
que chamam outros serviços. Por exemplo, se você usar as ações aws:executeAwsApi,
aws:createStack ou aws:copyImage, configure a função de serviço com permissão
para invocar esses serviços. É possível habilitar permissões para outros Serviços da AWS,
adicionando uma política em linha do IAM à função. Para mais informações, consulte (Opcional)
Adicione uma política em linha do Automation para invocar outros Serviços da AWS (p. 429).
Para obter informações sobre as ações que podem ser especificadas em um runbook, consulte Referência
de ações do Systems Manager Automation (p. 496).
Para obter informações sobre os runbooks gerenciados da AWS que executam scripts, consulte Runbooks
gerenciados da AWS que executam scripts (p. 574).
Para obter informações sobre como usar o AWS Toolkit for Visual Studio Code para criar runbooks,
consulteTrabalhar com documentos do Systems Manager Automation no Manual do usuário do AWS
Toolkit for Visual Studio Code.
Para obter informações sobre como usar o Document Builder para criar um runbook personalizado,
consulte Criar runbooks usando o Document Builder (p. 563).
Para obter informações sobre como criar runbooks personalizados que executam scripts, consulte os
seguintes tópicos:
• Criar runbooks que executam scripts (p. 567) – Fornece informações para usar o Document Builder, a
fim de criar um runbook que inclua a ação aws:executeScript.
• Criar um runbook que executa scripts (linha de comando) (p. 571): fornece informações para usar uma
ferramenta de linha de comando, a fim de criar um runbook que execute um script.
• Usar o Document Builder para criar um runbook personalizado (p. 671): fornece orientação passo a
passo para criar um runbook que executa scripts para (1) executar uma instância EC2 e (2) aguardar a
alteração do status da instância para ok.
Índice
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• Criar parâmetros de entrada que preenchem os recursos da AWS (p. 562)
• Criar runbooks usando o Document Builder (p. 563)
• Criar um runbook usando o Editor (p. 566)
• Criar runbooks que executam scripts (p. 567)
• Criar automações dinâmicas com ramificações condicionais (p. 574)
• Criação de integrações para o Automation (p. 584)
• Gerenciar tempos limite em runbooks (p. 586)
• Invocar outros Serviços da AWS em um runbook do Systems Manager Automation. (p. 587)
• Cenários de exemplo e soluções personalizadas do runbook (p. 597)

Criar parâmetros de entrada que preenchem os recursos da AWS
A automação, um recurso do Systems Manager, preenche recursos da AWS noAWS Management
Console que correspondem ao tipo de recurso definido para um parâmetro de entrada. Recursos na sua
Conta da AWS, que correspondem ao tipo de recurso, são exibidos em uma lista suspensa para você
escolher. Você pode definir tipos de parâmetros de entrada para instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2), buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e funções do AWS
Identity and Access Management (IAM). As definições de tipo suportadas e as expressões regulares
usadas para localizar recursos correspondentes são as seguintes:
• AWS::EC2::Instance::Id - ^m?i-[a-z0-9]{8,17}$
• List<AWS::EC2::Instance::Id> - ^m?i-[a-z0-9]{8,17}$
• AWS::S3::Bucket::Name - ^[0-9a-z][a-z0-9\\-\\.]{3,63}$
• List<AWS::S3::Bucket::Name> - ^[0-9a-z][a-z0-9\\-\\.]{3,63}$
• AWS::IAM::Role::Arn - ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]
{12}:role/.*$
• List<AWS::IAM::Role::Arn> - ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-isob):iam::[0-9]{12}:role/.*$
O exemplo a seguir são tipos de parâmetros de entrada definidos no conteúdo do runbook.
YAML
description: Enables encryption on an Amazon S3 bucket
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{ AutomationAssumeRole }}'
parameters:
BucketName:
type: 'AWS::S3::Bucket::Name'
description: (Required) The name of the Amazon S3 bucket you want to encrypt.
SSEAlgorithm:
type: String
description: (Optional) The server-side encryption algorithm to use for the default
encryption.
default: AES256
AutomationAssumeRole:
type: 'AWS::IAM::Role::Arn'
description: (Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the role that allows
Automation to perform the actions on your behalf.
default: ''
mainSteps:
- name: enableBucketEncryption
action: 'aws:executeAwsApi'
inputs:
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Service: s3
Api: PutBucketEncryption
Bucket: '{{BucketName}}'
ServerSideEncryptionConfiguration:
Rules:
- ApplyServerSideEncryptionByDefault:
SSEAlgorithm: '{{SSEAlgorithm}}'
isEnd: true

JSON
{

"description": "Enables encryption on an Amazon S3 bucket",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{ AutomationAssumeRole }}",
"parameters": {
"BucketName": {
"type": "AWS::S3::Bucket::Name",
"description": "(Required) The name of the Amazon S3 bucket you want to
encrypt."
},
"SSEAlgorithm": {
"type": "String",
"description": "(Optional) The server-side encryption algorithm to use for the
default encryption.",
"default": "AES256"
},
"AutomationAssumeRole": {
"type": "AWS::IAM::Role::Arn",
"description": "(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
allows Automation to perform the actions on your behalf.",
"default": ""
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "enableBucketEncryption",
"action": "aws:executeAwsApi",
"inputs": {
"Service": "s3",
"Api": "PutBucketEncryption",
"Bucket": "{{BucketName}}",
"ServerSideEncryptionConfiguration": {
"Rules": [
{
"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
"SSEAlgorithm": "{{SSEAlgorithm}}"
}
}
]
}
},
"isEnd": true
}
]

}

Criar runbooks usando o Document Builder
Se os runbooks públicos do AWS Systems Manager, não forem compatíveis com todas as ações que
você quiser executar em seus recursos da AWS, você poderá criar seus próprios runbooks. Para criar um
runbook personalizado, é possível criar manualmente um arquivo local em formato YAML ou JSON com

563

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com runbooks

as ações de automação apropriadas. Como alternativa, você pode usar o Document Builder no console do
Systems Manager para criar um runbook personalizado.
Usando o Document Builder, é possível adicionar etapas de ação de automação ao documento
personalizado e fornecer os parâmetros necessários sem precisar usar sintaxe JSON ou YAML. Depois de
adicionar etapas e criar o runbook, o sistema converterá as ações adicionadas para o formato YAML que o
Systems Manager poderá usar para executar a automação.
Runbooks são compatíveis com o uso de Markdown, uma linguagem de marcação que permite adicionar
descrições do estilo wiki a runbooks e etapas individuais dentro do runbook. Para obter mais informações
sobre como usar Markdown, consulte Usar Markdown na AWS.

Tip
Este tópico fornece informações gerais sobre como usar o criador de documentos com qualquer
tipo de ação compatível. Para obter informações sobre como criar runbooks que executam scripts,
consulte os seguintes tópicos:
• Criar runbooks que executam scripts (p. 567) – Fornece informações para usar o Document
Builder, a fim de criar um runbook que inclua a ação aws:executeScript.
• Criar um runbook que executa scripts (linha de comando) (p. 571): fornece informações para
usar uma ferramenta de linha de comando, a fim de criar um runbook que execute um script.
• Usar o Document Builder para criar um runbook personalizado (p. 671): fornece orientação
passo a passo para criar um runbook que executa scripts para (1) executar uma instância do
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) e (2) aguardar a alteração do status da instância para
ok.
Antes de começar
Antes de criar um runbook personalizado usando o Document Builder, recomendamos que você leia sobre
as diferentes ações que podem ser usadas em um runbook Para mais informações, consulte Referência de
ações do Systems Manager Automation (p. 496).

Para criar um runbook usando o Document Builder
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Escolha Create automation (Criar automação).

4.

Em Name (Nome), insira um nome descritivo para o runbook.

5.

Em Document description (Descrição do documento), forneça a descrição de estilo markdown para o
runbook. Você pode fornecer instruções para usar o runbook, as etapas numeradas ou qualquer outro
tipo de informação para descrever o runbook. Consulte o texto padrão para obter informações sobre
como formatar o conteúdo.

Tip
Alterne entre Hide preview (Ocultar visualização) e Show preview (Exibir visualização) para
ver a aparência do conteúdo de descrição à medida que redige.
6.

(Opcional) Em Assume role (Função assumida), insira o nome ou ARN de uma função de serviço
para executar ações em seu nome. Se você não especificar uma função, o Automation usará as
permissões de acesso do usuário que executar a automação.
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Important
Para runbooks não pertencentes à Amazon que usam a ação aws:executeScript, uma
função deverá ser especificada. Para obter mais informações, consulte Permissões para usar
runbooks (p. 567).
7.

(Opcional) Em Outputs (Saídas), insira saídas para a automação desse runbook a serem
disponibilizadas para outros processos.
Por exemplo, se o runbook criar uma nova AMI, você poderá especificar ["CreateImage.ImageId"] e
usar essa saída para criar novas instâncias em uma automação subsequente.

8.

(Opcional) Expanda a seção Input parameters (Parâmetros de entrada) e faça o seguinte.
1. Em Parameter name (Nome do parâmetro), insira um nome descritivo para o parâmetro do runbook
que estiver criando.
2. Em Type (Tipo), escolha um tipo para o parâmetro, como String ou MapList.
3. Em Required (Obrigatório), siga um destes procedimentos:
• Escolha Yes (Sim) se um valor para esse parâmetro de documento precisar ser fornecido no
tempo de execução.
• Selecione No (Não) se o parâmetro não for obrigatório e insira um valor de parâmetro padrão
(opcional) em Default value (Valor padrão).
4. Em Description (Descrição), insira uma descrição para o parâmetro do runbook.

Note
Para adicionar mais parâmetros do runbook, escolha Add a parameter (Adicionar um
parâmetro). Para remover um parâmetro do runbook, escolha o botão X (Remover).
9.

(Opcional) Expanda a seção Target type (Tipo de destino) e escolha um tipo de destino para definir
os tipos de recursos nos quais a automação pode ser executada. Por exemplo, para executar um
runbook em instâncias do EC2, escolha /AWS::EC2::Instance.

Note
Se você especificar um valor de “/”, o runbook poderá ser executado em todos os tipos de
recursos. Para obter uma lista dos tipos de recursos válidos, consulte Referência de tipos de
recursos da AWS no Manual do usuário do AWS CloudFormation.
10. (Opcional) Expanda a seção Document tags (Tags de documento) e insira um ou mais pares de
chave-valor para aplicar ao runbook. As tags facilitam a identificação, organização e pesquisa de
recursos. Para mais informações, consulte Marcar documentos do Systems Manager (p. 1598).
11. Na seção Step 1 (Etapa 1), forneça as seguintes informações.
• Em Step name (Nome da etapa), insira um nome descritivo para a primeira etapa da automação.
• Para Action type (Tipo de ação), selecione o tipo de ação a ser usado para esta etapa.
Para obter uma lista e informações sobre os tipos de ação disponíveis, consulte Referência de
ações do Systems Manager Automation (p. 496).
• Em Description (Descrição), insira uma descrição para a etapa de automação. Você pode usar
Markdown para formatar o texto.
• Dependendo do Action type (Tipo de ação) selecionado, insira as entradas necessárias para o
tipo de ação na seção Step inputs (Entradas da etapa). Por exemplo, se você selecionou a ação
aws:approve, deverá especificar um valor para a propriedade Approvers.
Para obter informações sobre os campos de entrada de etapa, consulte a entrada em Referência
de ações do Systems Manager Automation (p. 496) para o tipo de ação selecionado. Por
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exemplo: aws:executeStateMachine – Executa uma máquina de estado do AWS Step
Functions (p. 533).
• (Opcional) Em Additional inputs (Entradas adicionais), forneça os valores de entrada adicionais
necessários para o runbook. Os tipos de entrada disponíveis dependem do tipo de ação
selecionado para a etapa. (Observe que alguns tipos de ação exigem valores de entrada.)

Note
Para adicionar mais entradas, escolha Add optional input (Adicionar entrada opcional).
Para remover uma entrada, escolha o botão X (Remover).
• (Opcional) Em Outputs (Saídas), insira saídas para essa etapa a serem disponibilizadas para outros
processos.

Note
Outputs (Saídas) não está disponível para todos os tipos de ação.
• (Opcional) Expanda a seção Common properties (Propriedades comuns) e especifique as
propriedades para as ações comuns a todas as ações de automação. Por exemplo, em Timeout
seconds (Segundos de tempo limite), você pode fornecer um valor em segundos para especificar
quanto tempo a etapa pode ser executada antes de ser interrompida.
Para mais informações, consulte Propriedades compartilhadas por todas as ações (p. 497).

Note
Para adicionar mais etapas, selecione Add step (Adicionar etapa) e repita o procedimento de
criação de uma etapa. Para remover uma etapa, escolha Remove step (Remover etapa).
12. Escolha Create automation (Criar automação) para salvar o runbook.

Criar um runbook usando o Editor
Se os runbooks públicos do AWS Systems Manager, não executarem todas as ações que você quiser
executar em seus recursos da AWS, você poderá criar seus próprios runbooks. Por exemplo, você pode
usar o editor para modificar os parâmetros, adicionar outras etapas a um runbook existente ou combinar
vários runbooks em um só. Se você estiver familiarizado com a escrita dos seus próprios runbooks em
JSON ou YAML, será possível usar o editor para inserir o conteúdo do runbook JSON ou YAML.
Para obter exemplos de runbooks personalizados, consulte Cenários de exemplo e soluções
personalizadas do runbook (p. 597).

Note
Se o runbook usar a ação de automação aws:executeScript com o parâmetro de entrada
Attachment, será necessário usar a AWS CLI ou o Documento Builder para criar o runbook com
êxito.
O procedimento a seguir descreve como usar o editor para criar um runbook.

Para criar um runbook usando o editor
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.
566

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com runbooks

3.

Escolha Create automation (Criar automação).

4.

Em Name (Nome), insira um nome descritivo para o runbook.

5.

Escolha a guia Editor e escolha Edit (Editar).

6.

Insira o conteúdo do runbook usando JSON ou YAML.

7.

Escolha Create automation (Criar automação).

Criar runbooks que executam scripts
Runbooks do Automation oferecem suporte à execução de scripts como parte da automação. O
Automation é um recurso do AWS Systems Manager. Usando runbooks, você pode executar scripts
diretamente na AWS sem precisar criar um ambiente de computação separado para executar os scripts.
Como os documentos de automação podem executar etapas de script junto com outros tipos de etapas
de automação, como aprovações, você pode intervir manualmente em situações críticas ou ambíguas.
Você pode enviar o resultados das ações do aws:executeScript nos runbooks para o Amazon
CloudWatch Logs. Para mais informações, consulte Registro de saída de ações do Automation em log com
o CloudWatch Logs (p. 1529).

Permissões para usar runbooks
Para usar um runbook, o Systems Manager deve usar as permissões de uma função do AWS Identity and
Access Management (IAM). O método usado pelo Automation para determinar quais permissões da função
usar depende de alguns fatores e se uma etapa usa a ação aws:executeScript.
Para runbooks que não usam o aws:executeScript, o Automation usa uma das duas fontes de
permissões:
• As permissões de uma função de serviço do IAM, ou função assumida, que é especificada no runbook
ou transmitida como um parâmetro.
• Se nenhuma função de serviço do IAM for especificada, as permissões do usuário do IAM que iniciou a
automação.
Quando uma etapa em um documento do runbook incluir a ação aws:executeScript, uma função
de serviço do IAM (função assumida) sempre será necessária se o script do Python ou PowerShell
especificado para a ação estiver chamando quaisquer ações da API da AWS. A automação verifica a
existência dessa função na seguinte ordem:
• As permissões de uma função de serviço do IAM, ou função assumida, que é especificada no runbook
ou transmitida como um parâmetro.
• Se nenhuma função for encontrada, o Automation tentará executar o script do Python ou PowerShell
especificado para aws:executeScript sem permissões. Se o script estiver chamando uma operação
de API da AWS (por exemplo, a operação Amazon EC2 CreateImage), ou tentando agir em um
recurso da AWS (como uma instância do EC2), a etapa que contém o script falhará e o Systems
Manager retornará uma mensagem de erro relatando a falha.

Adicionar scripts a runbooks
Você pode adicionar scripts aos runbooks, incluindo o script em linha como parte de uma etapa no
runbook. Também é possível anexar scripts ao runbook fazendo upload dos scripts de sua máquina local
ou especificando um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) onde os scripts estão
localizados. Após a conclusão de uma etapa que executa um script, o resultado do script estará disponível
como um objeto JSON, que poderá ser usado como entrada para etapas subsequentes no runbook.
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Restrições de script para runbooks
A ação de automação aws:executeScript oferece suporte à execução de scripts do Python 3.6, Python
3.7, Python 3.8 e PowerShell Core 6.0.
Runbooks impõem um limite de cinco anexos do arquivo. Os scripts podem ser na forma de um script do
Python (.py), um script do PowerShell Core (.ps1) ou anexados como conteúdo em um arquivo .zip.
Os tópicos a seguir descrevem como criar runbooks que executam scripts.
Tópicos
• Criar um runbook que executa um script (console) (p. 568)
• Criar um runbook que executa scripts (linha de comando) (p. 571)
• Runbooks gerenciados da AWS que executam scripts (p. 574)

Criar um runbook que executa um script (console)
Para criar um runbook que executa um script
O procedimento a seguir descreve como usar o Document Builder no console do AWS Systems Manager
para criar um runbook personalizado que executa um script fornecido por você.
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Escolha Create automation (Criar automação).

4.

Em Name (Nome), insira um nome descritivo para o runbook.

5.

Em Document description (Descrição do documento), forneça a descrição de estilo markdown para o
runbook. Você pode fornecer instruções para usar o runbook, as etapas numeradas ou qualquer outro
tipo de informação para descrever o runbook. Consulte o texto padrão para obter informações sobre
como formatar o conteúdo.

Tip
Alterne entre Hide preview (Ocultar visualização) e Show preview (Exibir visualização) para
ver a aparência do conteúdo de descrição à medida que redige.
6.

(Opcional) Em Assume role (Função assumida), insira o nome ou o Amazon Resource Name (ARN)
de uma função de serviço para executar ações em seu nome. Se você não especificar uma função, o
Automation usará as permissões de acesso do usuário que invocar a automação.

Important
Para runbooks não pertencentes à Amazon que usam a ação aws:executeScript, uma
função deverá ser especificada. Para obter mais informações, consulte Permissões para usar
runbooks (p. 567).
7.

(Opcional) Em Outputs (Saídas), insira saídas para a automação a serem disponibilizadas para outros
processos.
Por exemplo, se o runbook criar uma nova AMI, você poderá especificar ["CreateImage.ImageId"] e
usar essa saída para criar novas instâncias em uma automação subsequente.

8.

(Opcional) Expanda a seção Input parameters (Parâmetros de entrada) e faça o seguinte.
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1. Em Parameter name (Nome do parâmetro), insira um nome descritivo para o parâmetro do runbook
que estiver criando.
2. Em Type (Tipo), escolha um tipo para o parâmetro, como String ou StringList.
3. Em Required (Obrigatório), siga um destes procedimentos.
• Escolha Yes (Sim) se um valor para esse parâmetro de documento precisar ser fornecido no
tempo de execução.
• Selecione No (Não) se o parâmetro não for obrigatório e insira um valor de parâmetro padrão
(opcional) em Default value (Valor padrão).
4. Em Description (Descrição), insira uma descrição para o parâmetro do runbook.

Note
Para adicionar mais parâmetros do runbook, escolha Add a parameter (Adicionar um
parâmetro). Para remover um parâmetro do runbook, escolha o botão X (Remover).
9.

(Opcional) Expanda as seções Target type (Tipo de destino) e escolha um tipo de destino para
definir os tipos de recursos nos quais o runbook pode ser executado. Por exemplo, para executar um
runbook em instâncias do EC2, escolha /AWS::EC2::Instance.

Note
Se você especificar um valor de “/”, o runbook poderá ser executado em todos os tipos de
recursos. Para obter uma lista dos tipos de recursos válidos, consulte Referência de tipos de
recursos da AWS no Manual do usuário do AWS CloudFormation.
10. Na seção Step 1 (Etapa 1), forneça as seguintes informações.
• Em Step name (Nome da etapa), insira um nome descritivo para a primeira etapa da automação.
• Em Action type (Tipo de ação), selecione Run a script (Executar um script) (aws:executeScript).
• Em Description (Descrição), insira uma descrição para a etapa de automação. Você pode usar
Markdown para formatar o texto.
11. Expanda a seção Inputs (Entradas) e forneça as seguintes informações.
• Em Runtime (Tempo de execução), escolha o tipo de script que estiver adicionando. O Automation é
compatível com Python 3.6, Python 3.7 e PowerShell Core 6.0.
• Em Handler (Manipulador), insira o nome da função do script. (Não é obrigatório para o PowerShell.)

Important
É necessário garantir que a função definida no manipulador tenha dois parâmetros,
events e context. Por exemplo, insira launch_instance se o script começar com o
seguinte.
def launch_instance(events, context):
import boto3
ec2 = boto3.client('ec2')
[...truncated...]

• Em Script, escolha um método para fornecer um script ao runbook
• Para incorporar um script no runbook, insira o código do script na área da caixa de texto.
-ou• Em Attachment (Anexo), escolha Stored on my machine (Armazenado na minha máquina) ou
Upload S3 File URL (Fazer upload de URL de arquivo do S3).
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Se você escolher Stored on my machine (Armazenado na minha máquina): para o URL do
Amazon S3, insira o local de um bucket do S3 na sua conta onde deseja armazenar o anexo de
upload e escolha Upload (Fazer upload) para navegar até o arquivo e selecioná-lo.
Se você escolher Upload S3 File URL (Fazer upload de URL de arquivo do S3), forneça as
seguintes informações:
• S3 file url (URL de arquivo do S3): insira o local em um bucket do S3 em sua conta onde o
arquivo está armazenado.
• File name (Nome do arquivo): insira o nome do arquivo.
• File checksum (soma de verificação do arquivo): insira a soma de verificação do arquivo usando
o algoritmo sha256.

Tip
É possível calcular a soma de verificação do arquivo em sha256 usando uma
ferramenta, como shasum no Linux. Por exemplo: “shasum -a 256 /path/to/file”. No
Windows, é possível usar o cmdlet Get-FileHash do PowerShell para obter as
mesmas informações. A soma de verificação ETag ou md5 não funcionará para esse
valor.
12. (Opcional) Expanda Additional inputs (Entradas adicionais) e faça o seguinte.
• Para Input name (Nome da entrada), escolha InputPayload. - Entrada de função no formato
YAML.
• Em Input value (Valor de entrada), insira sua entrada de script no formato YAML.
13. (Opcional) Expanda Outputs (Saídas) e insira o Name (Nome), o Selector (Seletor) e o Type
(Tipo) para qualquer saída a ser criada nessa etapa. A saída da etapa pode ser usada em etapas
subsequentes do runbook de automação. Aqui estão alguns exemplos para demonstração.
Name (Nome): myInstance | Selector (Seletor): $.InstanceInformationList[0].InstanceId
| Type (Tipo): String
Name (Nome): platform | Selector (Seletor): $.Reservations[0].Instances[0].Platform |
Type (Tipo): String
Name (Nome): message | Selector (Seletor): $.Payload.message | Type (Tipo): String
Para obter mais informações sobre saídas, consulte Trabalhar com entradas e saídas (p. 589).

Tip
Para adicionar mais saídas, selecione Add output (Adicionar saída).
14. (Opcional) Expanda a seção Common properties (Propriedades comuns) e especifique propriedades
para as ações comuns a todas as ações do Automation. Por exemplo, em Timeout seconds
(Segundos de tempo limite), você pode fornecer um valor em segundos para especificar quanto tempo
a etapa pode ser executada antes de ser interrompida.
Para mais informações, consulte Propriedades compartilhadas por todas as ações (p. 497).

Note
Para adicionar mais etapas, selecione Add step (Adicionar etapa) e repita o procedimento de
criação de uma etapa. Para remover uma etapa, escolha Remove step (Remover etapa).
15. Escolha Create document (Criar documento) para salvar o runbook.
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Criar um runbook que executa scripts (linha de comando)
Os exemplos a seguir mostram como usar a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell para criar um
runbook que executa um script usando o parâmetro Attachment.
Antes de começar
Antes de começar, verifique se os recursos a seguir estão preparados.
• O conteúdo do runbook em um arquivo formatado para YAML com uma extensão .yaml, como
MyAutomationDocument.yaml.
• Os arquivos a serem anexados ao runbook. Você pode anexar arquivos de script ou arquivos .zip.
Para scripts, o Automation oferece suporte a Python 3.6 e 3.7, PowerShell Core 6.0.
• Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
Anexar um único arquivo de um bucket do S3
Execute o comando a seguir para criar um runbook usando um arquivo de script armazenado em um
bucket do S3. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--name runbook name \
--content file://content.yaml \
--document-format YAML \
--attachments "Key=S3FileUrl,Name=script.py,Values=https://doc-example-bucket.s3aws-region.amazonaws.com/filePath" \
--document-type Automation

Windows
aws ssm create-document ^
--name runbook name ^
--content file://content.yaml ^
--document-format YAML ^
--attachments "Key=S3FileUrl,Name=script.py,Values=https://doc-example-bucket.s3aws-region.amazonaws.com/filePath" ^
--document-type Automation

PowerShell
New-SSMDocument `
-Name runbook name `
-Content file://content.yaml `
-DocumentFormat YAML `
-Attachments @{
"Key"="S3FileUrl";
"Name"="script.py";
"Values"="https://doc-example-bucket.s3-aws-region.amazonaws.com/filePath"
} `
-DocumentType Automation
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Anexar arquivos de um bucket do S3
Execute o comando a seguir para criar um runbook usando um ou vários arquivos de script armazenados
em um bucket do S3. A chave Name para arquivos não está especificada. O comando anexa todos os
arquivos compatíveis do local do bucket do S3.
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--name runbook name \
--content file://content.yaml \
--document-format YAML \
--attachments Key=SourceUrl,Values="https://doc-example-bucket.s3aws-region.amazonaws.com/filePath" \
--document-type Automation

Windows
aws ssm create-document ^
--name runbook name ^
--content file://content.yaml ^
--document-format YAML ^
--attachments Key=SourceUrl,Values="https://doc-example-bucket.s3aws-region.amazonaws.com/filePath" ^
--document-type Automation

PowerShell
New-SSMDocument `
-Name runbook name `
-Content file://content.yaml `
-DocumentFormat YAML `
-Attachments @{
"Key"="SourceUrl";
"Values"="https://doc-example-bucket.s3-aws-region.amazonaws.com/filePath"
} `
-DocumentType Automation

Anexe arquivos de outro runbook à sua Conta da AWS
Execute o comando a seguir para criar um runbook usando um script já anexado a um runbook que foi
compartilhado com você em outra conta. Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.
O formato do valor da chave neste comando é runbook-name/runbook-version-number/filename. Veja o exemplo a seguir.
MyRunbook/2/script.py

Linux & macOS
aws ssm create-document \
--name runbook name \
--content file://content.yaml \
--document-format YAML \
--attachments Key=AttachmentReference,Values="runbook name/runbook version number/
file name" \
--document-type Automation
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Windows
aws ssm create-document ^
--name runbook name ^
--content file://content.yaml ^
--document-format YAML ^
--attachments Key=AttachmentReference,Values="runbook name/runbook version number/
file name" ^
--document-type Automation

PowerShell
New-SSMDocument `
-Name runbook name `
-Content file://content.yaml `
-DocumentFormat YAML `
-Attachments @{
"Key"="AttachmentReference";
"Values"="runbook name/runbook version number/file name"
} `
-DocumentType Automation

Anexe arquivos de um runbook em outra Conta da AWS
Execute o comando a seguir para criar um runbook usando um script já anexado a um runbook que foi
compartilhado com você em outra Conta da AWS. Substitua cada espaço reservado para recurso
de exemplo por suas próprias informações.
O formato do valor da chave neste comando é runbook arn/runbook version number/file name.
Veja o exemplo a seguir.
arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/OtherAccountDocument/2/script.py

Linux & macOS
aws ssm create-document \
--name runbook name \
--content file://content.yaml \
--document-format YAML \
--attachments Key=AttachmentReference,Values="runbook arn/runbook version number/file
name" \
--document-type Automation

Windows
aws ssm create-document ^
--name runbook name ^
--content file://content.yaml ^
--document-format YAML ^
--attachments Key=AttachmentReference,Values="runbook arn/runbook version number/file
name" ^
--document-type Automation

PowerShell
New-SSMDocument `
-Name runbook name `
-Content file://content.yaml `
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-DocumentFormat YAML `
-Attachments @{
"Key"="AttachmentReference";
"Values"="runbook arn/runbook version number/file name"
} `
-DocumentType Automation

Runbooks gerenciados da AWS que executam scripts
Runbooks do Automation oferecem suporte à execução de scripts como parte da automação. O
Automation é um recurso do AWS Systems Manager.
A seguir estão runbooks gerenciados pela AWS que incluem suporte à execução de scripts.

Note
Também é possível criar seus próprios runbooks de automação personalizados que podem
executar scripts. Para obter mais informações, consulte Criar runbooks que executam
scripts (p. 567).
• AWS-CreateRdsSnapshot – Cria um snapshot do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
para uma instância do Amazon RDS.
• AWS-CreateServiceNowIncident – Cria um incidente na tabela de incidentes do ServiceNow.
• AWS-ExportOpsDataToS3 – Recupera uma lista de resumos de OpsData no AWS Systems Manager
Explorer e exporta-os para um objeto em um bucket do S3 especificado.
• AWS-RunCfnLint – Usa um AWS CloudFormation Linter (cfn-python-lint) para validar modelos YAML e
JSON em relação à especificação de recursos do AWS CloudFormation. Este runbook está usando cfnlint v0.24.4.
• AWS-RunPacker – Usa a ferramenta Packertool da HashiCorp para validar, corrigir ou criar modelos
de empacotador que são usados para criar imagens de máquinas. Este runbook está usando o Packer
v1.4.4.

Criar automações dinâmicas com ramificações condicionais
Por padrão, as etapas que você define na seção mainSteps de um runbook são executadas em ordem
sequencial. Depois que uma ação é concluída, a próxima ação especificada na seção mainSteps
começa. Além disso, se uma ação falhar, todo a automação falhará (por padrão). Você pode usar a ação
de automação aws:branch e as opções do runbook descritas nesta seção para criar automações que
executam ramificações condicionais. Isso significa que você pode criar fluxos automações que vão para
outra etapa após avaliar diferentes escolhas ou que dinamicamente respondem a alterações quando uma
etapa é concluída. Veja a seguir uma lista de opções que você pode usar para criar fluxos de trabalho de
automação dinâmicos:
• aws:branch: esta ação de automação permite que você crie a automação dinâmica que avalia várias
opções em uma única etapa e, em seguida, salta para outra etapa no runbook com base nos resultados
da avaliação.
• nextStep: esta opção especifica qual etapa de uma automação deve ser processada imediatamente
após a conclusão bem-sucedida de uma etapa.
• isEnd: esta opção interrompe a execução de uma automação no final de determinada etapa. O valor
padrão desta opção é falso.
• isCritical: esta opção designa uma etapa como essencial para a conclusão bem-sucedida
da automação. Se uma etapa com essa designação falhar, o Automation relatará o status final da
automação como Failed. O valor padrão desta opção é true.
• onFailure: esta opção indica se a automação deve ser anulada, deve continuar ou seguir para outra
etapa, em caso de falha. O valor padrão desta opção é anular.
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A seção a seguir descreve a ação de automação aws:branch. Para obter mais informações sobre as
opções do nextStep, isEnd, isCritical e onFailure, consulte Exemplos de como usar as opções
dinâmicas (p. 582).

Trabalhar com a ação aws:branch
A ação aws:branch oferece as opções de ramificação condicional mais dinâmicas para automações.
Como mencionado anteriormente, essa ação permite que a automação avalie várias condições em uma
única etapa e depois vá para uma nova etapa com base nos resultados da avaliação. A ação aws:branch
funciona como uma instrução IF-ELIF-ELSE na programação.
Veja a seguir um exemplo de YAML de uma etapa aws:branch:
- name: ChooseOSforCommands
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runPowerShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Windows
- NextStep: runShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Linux
Default:
PostProcessing

Quando você especifica a ação aws:branch para uma etapa, você especifica as Choices que a
automação deve avaliar. A automação pode avaliar as Choices com base no valor de um parâmetro
especificado na seção Parameters do runbook. A automação também pode avaliar as Choices com
base no resultado de uma etapa anterior.
A automação avalia cada opção usando uma expressão booleana. Se a avaliação determinar que a
primeira opção é true, a automação pulará para a etapa designada para essa opção. Se a avaliação
determinar que a primeira opção é false, a automação avaliará a próxima opção. Se a sua etapa inclui
três Choices ou mais, a automação avaliará cada opção em ordem sequencial até avaliar uma opção que
seja true. A automação pula para a etapa designada para a opção true.
Se nenhuma das Choices for true, a automação verificará se a etapa contém um valor Default. Um
valor Default define uma etapa para a qual a automação deve saltar, se nenhuma das opções for true.
Se nenhum valor Default for especificado para a etapa, a automação processará a próxima etapa no
runbook.
Aqui está uma etapa aws:branch em YAML chamada chooseOSfromParameter. A etapa inclui duas
Choices: (NextStep: runWindowsCommand) e (NextStep: runLinuxCommand). A automação
avalia essas Choices para determinar qual comando deve ser executado para o sistema operacional
apropriado. A Variable para cada opção usa {{OSName}}, que é um parâmetro que o autor do runbook
definiu na seção Parameters do runbook.
mainSteps:
- name: chooseOSfromParameter
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runWindowsCommand
Variable: "{{OSName}}"
StringEquals: Windows
- NextStep: runLinuxCommand
Variable: "{{OSName}}"
StringEquals: Linux
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Aqui está uma etapa aws:branch em YAML chamada chooseOSfromOutput. A etapa inclui duas
Choices: (NextStep: runPowerShellCommand) e (NextStep: runShellCommand). A automação
avalia essas Choices para determinar qual comando deve ser executado para o sistema operacional
apropriado. A Variable para cada opção usa {{GetInstance.platform}}, que é o resultado de uma
etapa anterior no runbook. Este exemplo também inclui uma opção chamada Default. Se a automação
avaliar as duas Choices, e nenhuma opção for true, a automação pulará para uma etapa chamada
PostProcessing.
mainSteps:
- name: chooseOSfromOutput
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runPowerShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Windows
- NextStep: runShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Linux
Default:
PostProcessing

Criar uma etapa aws:branch em um runbook
Quando você cria uma etapa aws:branch em um runbook, você define as Choices que a automação
deve avaliar para determinar a etapa que a automação deve passar em seguida. Como mencionado
anteriormente, Choices são avaliadas usando uma expressão booliana. Cada opção deve definir as
seguintes opções:
• NextStep: a próxima etapa no runbook para processar se a opção designada é true.
• Variável: especifique o nome de um parâmetro definido na seção Parameters do runbook ou
especifique um objeto de saída de uma etapa anterior no runbook.
Especifique variáveis de parâmetro usando o seguinte formato:
Variable: "{{parameter name}}"
Especifique variáveis de objetos de saída usando o seguinte formato:
Variable: "{{previousStepName.outputName}}"

Note
A criação da variável de saída é descrita em mais detalhes na próxima seção, Sobre a criação
de variáveis de saída (p. 578).
• Operação: os critérios usados para avaliar a escolha, como StringEquals: Linux. A ação
aws:branch oferece suporte às seguintes operações:

Operações de string
• StringEquals
• EqualsIgnoreCase
• StartsWith
• EndsWith
• Contains

Operações numéricas
• NumericEquals
576

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com runbooks

• NumericGreater
•
•
•
•

NumericLesser
NumericGreaterOrEquals
NumericLesser
NumericLesserOrEquals

Operação booleana
• BooleanEquals

Important
Quando você cria um runbook, o sistema valida cada operação dele. Se uma operação não for
suportada, o sistema retornará um erro ao tentar criar o runbook.
• Padrão: especifique uma etapa de contingência para a qual a automação deve ir se nenhuma das
Choices for true.

Note
Se você não quiser especificar um valor Default, especifique a opção isEnd. Se nenhuma
das Choices for true e nenhum valor Default for especificado, a automação será
interrompida no final da etapa.
Use os modelos a seguir para ajudar a construir a etapa aws:branch no runbook. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
YAML
mainSteps:
- name: step name
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: step to jump to if evaluation for this choice is true
Variable: "{{parameter name or output from previous step}}"
Operation type: Operation value
- NextStep: step to jump to if evaluation for this choice is true
Variable: "{{parameter name or output from previous step}}"
Operation type: Operation value
Default:
step to jump to if all choices are false

JSON
{

"mainSteps":[
{
"name":"a name for the step",
"action":"aws:branch",
"inputs":{
"Choices":[
{
"NextStep":"step to jump to if evaluation for this choice is true",
"Variable":"{{parameter name or output from previous step}}",
"Operation type":"Operation value"
},
{
"NextStep":"step to jump to if evaluation for this choice is true",
"Variable":"{{parameter name or output from previous step}}",
"Operation type":"Operation value"
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}

]

}

}

}
],
"Default":"step to jump to if all choices are false"

Sobre a criação de variáveis de saída
Para criar uma opção aws:branch que faz referência à saída de uma etapa anterior, você precisa
identificar o nome da etapa anterior e o nome do campo de saída. Você então combina os nomes da etapa
e o campo usando o seguinte formato:
Variable: "{{previousStepName.outputName}}"
Por exemplo, a primeira etapa do exemplo a seguir é chamada de GetInstance. Depois, em outputs,
há um campo chamado platform. Na segunda etapa (ChooseOSforCommands), o autor deseja fazer
referência à saída do campo de plataforma como uma variável. Para criar a variável, basta combinar
o nome da etapa (GetInstance) e o nome do campo de saída (plataforma) para criar Variable:
"{{GetInstance.platform}}".
mainSteps:
- Name: GetInstance
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: ssm
Api: DescribeInstanceInformation
Filters:
- Key: InstanceIds
Values: ["{{ InstanceId }}"]
outputs:
- Name: myInstance
Selector: "$.InstanceInformationList[0].InstanceId"
Type: String
- Name: platform
Selector: "$.InstanceInformationList[0].PlatformType"
Type: String
- name: ChooseOSforCommands
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runPowerShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Windows
- NextStep: runShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Linux
Default:
Sleep

Aqui está um exemplo que mostra como "Variable": "{{describeInstance.Platform}}" é
criado na etapa anterior e na saída.
- name: describeInstance
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
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- "{{ InstanceId }}"
outputs:
- Name: Platform
Selector: "$.Reservations[0].Instances[0].Platform"
Type: String
nextStep: branchOnInstancePlatform
- name: branchOnInstancePlatform
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runEC2RescueForWindows
Variable: "{{ describeInstance.Platform }}"
StringEquals: windows
Default: runEC2RescueForLinux

Runbooks aws:branch de exemplo
Aqui estão alguns exemplos de runbooks que usam o aws:branch.
Exemplo 1: usar aws:branch com uma variável de saída para executar comandos com base no tipo de
sistema operacional
Na primeira etapa deste exemplo (GetInstance), o autor do runbook usa a ação aws:executeAwsApi
para chamar a operação de API ssm DescribeInstanceInformation. O autor usa essa ação
para determinar o tipo de sistema operacional que está sendo usado por uma instância. A ação
aws:executeAwsApi emite o ID da instância e o tipo de plataforma.
Na segunda etapa (ChooseOSforCommands), o autor usa a ação aws:branch com duas Choices
(NextStep: runPowerShellCommand) e (NextStep: runShellCommand). A automação
avalia o sistema operacional da instância usando o resultado da etapa anterior (Variable:
"{{GetInstance.platform}}"). A automação pula para uma etapa do sistema operacional designado.
--schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{AutomationAssumeRole}}"
parameters:
AutomationAssumeRole:
default: ""
type: String
mainSteps:
- name: GetInstance
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: ssm
Api: DescribeInstanceInformation
outputs:
- Name: myInstance
Selector: "$.InstanceInformationList[0].InstanceId"
Type: String
- Name: platform
Selector: "$.InstanceInformationList[0].PlatformType"
Type: String
- name: ChooseOSforCommands
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runPowerShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Windows
- NextStep: runShellCommand
Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Linux
Default:
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- name: runShellCommand
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunShellScript
InstanceIds:
- "{{GetInstance.myInstance}}"
Parameters:
commands:
- ls
isEnd: true
- name: runPowerShellCommand
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- "{{GetInstance.myInstance}}"
Parameters:
commands:
- ls
isEnd: true
- name: Sleep
action: aws:sleep
inputs:
Duration: PT3S

Exemplo 2: usar aws:branch com uma variável de parâmetro para executar comandos com base no tipo
de sistema operacional
O autor do runbook define várias opções de parâmetro no início do runbook, na seção parameters.
Um parâmetro é chamado de OperatingSystemName. Na primeira etapa (ChooseOS), o autor
usa a ação aws:branch com duas Choices (NextStep: runWindowsCommand) e (NextStep:
runLinuxCommand). A variável para essas Choices faz referência à opção de parâmetro especificada
na seção de parâmetros (Variable: "{{OperatingSystemName}}"). Quando o usuário executa esse
runbook, ele especifica um valor em tempo de execução para OperatingSystemName. A automação
usa o parâmetro de tempo de execução durante a avaliação das Choices. A automação pula para
uma etapa do sistema operacional designado com base no parâmetro do tempo de execução para
OperatingSystemName.
--schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{AutomationAssumeRole}}"
parameters:
AutomationAssumeRole:
default: ""
type: String
OperatingSystemName:
type: String
LinuxInstanceId:
type: String
WindowsInstanceId:
type: String
mainSteps:
- name: ChooseOS
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: runWindowsCommand
Variable: "{{OperatingSystemName}}"
StringEquals: windows
- NextStep: runLinuxCommand
Variable: "{{OperatingSystemName}}"
StringEquals: linux
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Default:
Sleep
- name: runLinuxCommand
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: "AWS-RunShellScript"
InstanceIds:
- "{{LinuxInstanceId}}"
Parameters:
commands:
- ls
isEnd: true
- name: runWindowsCommand
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: "AWS-RunPowerShellScript"
InstanceIds:
- "{{WindowsInstanceId}}"
Parameters:
commands:
- date
isEnd: true
- name: Sleep
action: aws:sleep
inputs:
Duration: PT3S

Criar automações de ramificação complexas com operadores
Você pode criar automações de ramificação complexas usando os operadores And, Or, e Not em suas
etapas aws:branch.
O operador 'And' (‘E’)
Use o operador And quando você quiser que muitas variáveis sejam true para uma opção. No
exemplo a seguir, a primeira opção avalia se uma instância está running e usa o sistema operacional
Windows. Se a avaliação de ambas as variáveis for verdadeira, a automação pulará para a etapa
runPowerShellCommand. Se uma ou mais das variáveis for false, a automação avaliará as variáveis
para a segunda opção.
mainSteps:
- name: switch2
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- And:
- Variable: "{{GetInstance.pingStatus}}"
StringEquals: running
- Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Windows
NextStep: runPowerShellCommand
- And:
- Variable: "{{GetInstance.pingStatus}}"
StringEquals: running
- Variable: "{{GetInstance.platform}}"
StringEquals: Linux
NextStep: runShellCommand
Default:
sleep3

O operador 'Or' (‘Ou’)
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Use o operador Or quando você quiser que qualquer de diversas variáveis sejam verdadeiras para uma
opção. No exemplo a seguir, a primeira opção avalia se uma string de parâmetro é Windows e se a saída
de uma etapa AWS Lambda é verdadeira. Se a avaliação determinar que qualquer uma das variáveis
é verdadeira, a automação pulará para a etapa RunPowerShellCommand. Se as duas variáveis forem
falsas, a automação avaliará as variáveis para a segunda opção.
- Or:
- Variable: "{{parameter1}}"
StringEquals: Windows
- Variable: "{{BooleanParam1}}"
BooleanEquals: true
NextStep: RunPowershellCommand
- Or:
- Variable: "{{parameter2}}"
StringEquals: Linux
- Variable: "{{BooleanParam2}}"
BooleanEquals: true
NextStep: RunShellScript

O operador 'Not' (‘Não’)
Use o operador Not quando você desejar pular para uma etapa definida quando uma variável não for
verdadeira. No exemplo a seguir, a primeira opção avalia se uma string de parâmetro é Not Linux. Se a
avaliação determinar que a variável não é Linux, a automação pulará para a etapa sleep2. Se a avaliação
da primeira opção determinar que ela é Linux, a automação avaliará a próxima opção.
mainSteps:
- name: switch
action: aws:branch
inputs:
Choices:
- NextStep: sleep2
Not:
Variable: "{{testParam}}"
StringEquals: Linux
- NextStep: sleep1
Variable: "{{testParam}}"
StringEquals: Windows
Default:
sleep3

Exemplos de como usar as opções dinâmicas
Esta seção inclui vários exemplos de como usar as opções dinâmicas em um runbook. Cada exemplo
nesta seção estende o seguinte runbook: Este runbook tem duas ações. A primeira ação é chamada
de InstallMsiPackage. Ela usa a ação aws:runCommand para instalar um aplicativo em uma
instância do Windows Server. A segunda ação é chamada de TestInstall. Ela usa a ação
aws:invokeLambdaFunction para executar um teste do aplicativo instalado, se o aplicativo foi instalado
com êxito. A etapa um especifica onFailure: Abort. Isso significa que, se a instalação da aplicação
não foi bem-sucedida, a automação será interrompida antes da segunda etapa.
Exemplo 1: runbook com duas ações lineares
--schemaVersion: '0.3'
description: Install MSI package and run validation.
assumeRole: "{{automationAssumeRole}}"
parameters:
automationAssumeRole:
type: String
description: "(Required) Assume role."
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packageName:
type: String
description: "(Required) MSI package to be installed."
instanceIds:
type: String
description: "(Required) Comma separated list of instances."
mainSteps:
- name: InstallMsiPackage
action: aws:runCommand
maxAttempts: 2
onFailure: Abort
inputs:
InstanceIds:
- "{{instanceIds}}"
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
Parameters:
commands:
- msiexec /i {{packageName}}
- name: TestInstall
action: aws:invokeLambdaFunction
maxAttempts: 1
timeoutSeconds: 500
inputs:
FunctionName: TestLambdaFunction
...

Criar uma automação dinâmica que pula para etapas diferentes usando a opção onFailure
O exemplo a seguir usa as opções onFailure: step:step name, nextStep e isEnd para criar uma
automação dinâmica. Nesse exemplo, se a ação InstallMsiPackage falhar, a automação saltará para
uma ação chamada PostFailure (onFailure: step:PostFailure) para executar uma função do AWS
Lambda, a fim de realizar alguma ação no evento em que a instalação falhou. Se a instalação for bemsucedida, o processo de automação pulará para a ação TestInstall (nextStep: TestInstall). Ambas
as etapas TestInstall e PostFailure usam a opção isEnd (isEnd: true) para que a automação
termine quando uma dessas etapas for concluída.

Note
O uso da opção isEnd na última etapa da seção mainSteps é opcional. Se a última etapa não
pular para outras etapas, a automação será interrompida depois de executar a ação na última
etapa.
Exemplo 2: automação dinâmica que salta para diferentes etapas
mainSteps
- name: InstallMsiPackage
action: aws:runCommand
onFailure: step:PostFailure
maxAttempts: 2
inputs:
InstanceIds:
- "{{instanceIds}}"
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
Parameters:
commands:
- msiexec /i {{packageName}}
nextStep: TestInstall
- name: TestInstall
action: aws:invokeLambdaFunction
maxAttempts: 1
timeoutSeconds: 500
inputs:
FunctionName: TestLambdaFunction
isEnd: true
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- name: PostFailure
action: aws:invokeLambdaFunction
maxAttempts: 1
timeoutSeconds: 500
inputs:
FunctionName: PostFailureRecoveryLambdaFunction
isEnd: true
...

Note
Antes de processar um runbook, o sistema verifica se o runbook não cria um loop infinito. Se
um loop infinito for detectado, a automação retornará um erro e um círculo de rastreamento
mostrando as etapas que criam o loop.
Criar uma automação dinâmica que define etapas essenciais
Você pode especificar que uma etapa é essencial para o sucesso geral da automação. Se uma etapa
essencial falhar, o Automation informará o status da automação como Failed, mesmo se uma ou mais
etapas forem executadas com êxito. No exemplo a seguir, o usuário identifica a etapa VerifyDependencies
se a etapa InstallMsiPackage falhar (onFailure: step:VerifyDependencies). O usuário especifica
que a etapa InstallMsiPackage não é essencial (isCritical: false). Neste exemplo, se o
aplicativo falhar ao instalar, a automação processará a etapa VerifyDependencies para determinar se
uma ou mais dependências estão ausentes, o que deve ter causado a falha na instalação do aplicativo.
Exemplo 3: definir as etapas essenciais para a automação
--name: InstallMsiPackage
action: aws:runCommand
onFailure: step:VerifyDependencies
isCritical: false
maxAttempts: 2
inputs:
InstanceIds:
- "{{instanceIds}}"
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
Parameters:
commands:
- msiexec /i {{packageName}}
nextStep: TestPackage
...

Criação de integrações para o Automation
Para enviar mensagens usando webhooks durante uma automação, crie uma integração. As integrações
podem ser invocadas durante uma automação usando a ação aws:invokeWebhook em seu runbook.
Se você ainda não criou um webhook, consulte Criação de webhooks para integrações (p. 586). Para
saber mais a respeito da ação aws:invokeWebhook, consulte aws:invokeWebhook — Invoque uma
integração de webhook do Automation (p. 534).
Conforme mostrado nos procedimentos a seguir, você pode criar uma integração usando o console do
Automation do Systems Manager ou sua ferramenta da linha de comando preferida.

Criação de integrações (console)
Para criar uma integração para o Automation (console)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).
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3.

Escolha a guia Integrations (Integrações).

4.
5.
6.

Selecione Add integration (Adicionar integração), e escolha Webhook.
Insira os valores necessários e todos os valores opcionais que você deseja incluir para a integração.
Selecione Add (Adicionar) para criar a integração.

Criação de integrações (linha de comando)
Para criar uma integração usando ferramentas da linha de comando, você deve criar o parâmetro
SecureString necessário para uma integração. A automação usa um namespace reservado no
Parameter Store, um recurso do Systems Manager, para armazenar informações sobre sua integração.
Se você criar uma integração usando o AWS Management Console, o Automation lida com esse processo
para você. Seguindo o namespace, você deve especificar o tipo de integração que deseja criar e, em
seguida, o nome da sua integração. Atualmente, o Automation oferece suporte a Integrações do tipo
webhook.
Os campos com suporte a integrações do tipo webhook são os seguintes:
• Descrição
• headers
• payload
• URL
Antes de começar
Caso ainda não tenha feito isso, instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS
Tools for PowerShell. Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de
comando da AWS (p. 62).

Para criar uma integração para o Automation (linha de comando)
•

Execute os seguintes comandos para criar o parâmetro SecureString necessário para uma
integração. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações. O namespace /d9d01087-4a3f-49e0-b0b4-d568d7826553/ssm/integrations/
webhook/ é reservado no Parameter Store para integrações. O nome do parâmetro deve usar esse
namespace seguido do nome da sua integração. Por exemplo, /d9d01087-4a3f-49e0-b0b4d568d7826553/ssm/integrations/webhook/myWebhookIntegration.
Linux & macOS
aws ssm put-parameter \
--name "/d9d01087-4a3f-49e0-b0b4-d568d7826553/ssm/integrations/
webhook/myWebhookIntegration" \
--type "SecureString" \
--data-type "aws:ssm:integration" \
--value '{"description": "My first webhook integration for Automation.", "url":
"myWebHookURL"}'

Windows
aws ssm put-parameter ^
--name "/d9d01087-4a3f-49e0-b0b4-d568d7826553/ssm/integrations/
webhook/myWebhookIntegration" ^
--type "SecureString" ^
--data-type "aws:ssm:integration" ^
--value "{'description': 'My first webhook integration for Automation.', 'url':
'myWebHookURL'}"
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PowerShell
Write-SSMParameter `
-Name "/d9d01087-4a3f-49e0-b0b4-d568d7826553/ssm/integrations/
webhook/myWebhookIntegration" `
-Type "SecureString"
-DataType "aws:ssm:integration"
-Value "{'description': 'My first webhook integration for Automation.', 'url':
'myWebHookURL'}"

Criação de webhooks para integrações
Ao criar webhooks com seu provedor, observe o seguinte:
• O protocolo deve ser o HTTPS.
• Há suporte para os cabeçalhos de solicitação personalizados.
• Um corpo da solicitação padrão pode ser especificado.
• O corpo da solicitação padrão pode ser substituído quando uma integração for invocada usando a ação
aws:invokeWebhook.

Gerenciar tempos limite em runbooks
A propriedade timeoutSeconds é compartilhada por todas as ações de automação. Você pode usar
essa propriedade para especificar o valor do tempo limite de execução de uma ação. Além disso, você
pode alterar como um tempo limite de ação afeta a automação e o status geral da execução. Você pode
fazer isso definindo também as propriedades compartilhadas onFailure e isCritical para uma ação.
Por exemplo, dependendo do caso de uso, quando uma ação atinge o tempo limite, você poderá preferir
que a automação continue com uma ação diferente e não afete o status geral da automação. Neste
exemplo, você especifica o tempo de espera antes que o tempo limite da ação seja esgotado usando a
propriedade timeoutSeconds. Especifique então a ação ou etapa que a automação deve executar no
caso do tempo limite expirar. Especifique um valor usando o formato step:step name da propriedade
onFailure, em vez do valor padrão de Abort. Por padrão, se o tempo limite de uma ação expirar, o
status de execução da automação será Timed Out. Para evitar que um tempo limite afete o status da
execução da automação, especifique false para a propriedade isCritical.
O exemplo a seguir mostra como definir as propriedades compartilhadas para uma ação descrita nesse
cenário.
YAML
- name: verifyImageAvailability
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 600
isCritical: false
onFailure: 'step:getCurrentImageState'
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeImages
ImageIds:
- '{{ createImage.newImageId }}'
PropertySelector: '$.Images[0].State'
DesiredValues:
- available
nextStep: copyImage
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JSON
{

}

"name": "verifyImageAvailability",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 600,
"isCritical": false,
"onFailure": "step:getCurrentImageState",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeImages",
"ImageIds": [
"{{ createImage.newImageId }}"
],
"PropertySelector": "$.Images[0].State",
"DesiredValues": [
"available"
]
},
"nextStep": "copyImage"

Para obter mais informações sobre propriedades compartilhadas por todas as ações de automação,
consulte Propriedades compartilhadas por todas as ações (p. 497).

Invocar outros Serviços da AWS em um runbook do Systems
Manager Automation.
Você pode invocar outros Serviços da AWS e outros recursos do Systems Manager usando as seguintes
ações de automação em seus runbooks:
• aws:executeAwsApi: esta ação de automação chama e executa operações de API da AWS. A maioria
das operações de API são suportadas, embora nem todas elas tenham sido testadas. Por exemplo,
as seguintes operações de API são compatíveis: CreateImage, Delete bucket, RebootDBInstance e
CreateGroups. Operações de API por streaming, como a ação Get Object, não são compatíveis.
• aws:waitForAwsResourceProperty: esta ação de automação permite que sua automação
espere por um estado específico do recurso ou um estado do evento antes de continuar a automação.
Por exemplo, você pode usar essa ação com a operação de API DescribeDBInstances do Amazon
Relational Database Service (Amazon RDS) para pausar uma automação, de forma que uma instância
de banco de dados tenha tempo para iniciar.
• aws:assertAwsResourceProperty: esta ação de automação permite que você declare um estado
do recurso específico ou estado do evento para uma etapa específica. Por exemplo, você pode
especificar que uma etapa deve esperar até que uma instância do EC2 seja iniciada. Em seguida,
ele chamará a operação da API DescribeInstanceStatus do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) com a propriedade DesiredValue do running. Isso garante que a automação aguarde por uma
instância em execução e continue quando a instância estiver, de fato, em execução.
Aqui está um exemplo de runbook no YAML que usa a ação aws:executeAwsApi para desativar as
permissões de leitura e gravação em um bucket do S3.
--description: Disable S3-Bucket's public WriteRead access via private ACL
schemaVersion: "0.3"
assumeRole: "{{ AutomationAssumeRole }}"
parameters:
S3BucketName:
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type: String
description: (Required) S3 Bucket subject to access restriction
AutomationAssumeRole:
type: String
description: (Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf.
default: ""
mainSteps:
- name: DisableS3BucketPublicReadWrite
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: s3
Api: PutBucketAcl
Bucket: "{{S3BucketName}}"
ACL: private
isEnd: true
...

Veja a seguir um exemplo de runbook no YAML que usa as três ações. A automação faz o seguinte:
• Usa a ação aws:executeAwsApi para chamar a operação de API do Amazon EC2 DescribeImages
para obter o nome de uma determinada AMI do Windows Server 2016. Ela gera o ID de imagem como
ImageId.
• Usa a ação aws:executeAwsApi para chamar a operação de API do Amazon EC2 RunInstances
para iniciar uma instância que usa o ImageId da etapa anterior. Ela gera o ID de instância como
InstanceId.
• Usa a ação aws:waitForAwsResourceProperty para sondar a operação de API do Amazon EC2
DescribeInstanceStatus para aguardar que a instância alcance o estado running. A ação atinge o
tempo limite em 60 segundos. A etapa atinge o limite de tempo se o estado da instância não chegar a
running após 60 segundos de sondagem.
• Usa a ação aws:assertAwsResourceProperty para chamar a operação da API
DescribeInstanceStatus do Amazon EC2 para afirmar que a instância está no estado running. A
etapa falhará se o estado da instância não for running.

--description: Sample runbook using AWS API operations
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{ AutomationAssumeRole }}"
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: "(Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf."
default: ''
ImageName:
type: String
description: "(Optional) Image Name to launch EC2 instance with."
default: "Windows_Server-2022-English-Full-Base*"
mainSteps:
- name: getImageId
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeImages
Filters:
- Name: "name"
Values:
- "{{ ImageName }}"
outputs:
- Name: ImageId
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Selector: "$.Images[0].ImageId"
Type: "String"
- name: launchOneInstance
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: ec2
Api: RunInstances
ImageId: "{{ getImageId.ImageId }}"
MaxCount: 1
MinCount: 1
outputs:
- Name: InstanceId
Selector: "$.Instances[0].InstanceId"
Type: "String"
- name: waitUntilInstanceStateRunning
action: aws:waitForAwsResourceProperty
# timeout is strongly encouraged for action - aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 60
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstanceStatus
InstanceIds:
- "{{ launchOneInstance.InstanceId }}"
PropertySelector: "$.InstanceStatuses[0].InstanceState.Name"
DesiredValues:
- running
- name: assertInstanceStateRunning
action: aws:assertAwsResourceProperty
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstanceStatus
InstanceIds:
- "{{ launchOneInstance.InstanceId }}"
PropertySelector: "$.InstanceStatuses[0].InstanceState.Name"
DesiredValues:
- running
outputs:
- "launchOneInstance.InstanceId"
...

Trabalhar com entradas e saídas
Cada uma das ações de automação descritas anteriormente permite que você chame uma operação de
API específica, determinando o namespace do serviço, o nome da operação de API, os parâmetros de
entrada e os parâmetros de saída. As entradas são definidas pela operação de API que você escolher.
Você pode visualizar as operações de API (também chamadas de métodos), escolhendo um serviço na
navegação à esquerda na seguinte página de Referência de serviços: Escolha um método na seção Client
(Cliente) para o serviço que você deseja invocar. Por exemplo, todas as operações de API (métodos) do
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estão listadas na seguinte página: Amazon RDS
methods (Métodos do Amazon RDS).
Você pode visualizar o esquema para cada ação de automação nos seguintes locais:
• aws:assertAwsResourceProperty: define um estado do recurso da AWS ou o estado do
evento (p. 506)
• aws:executeAwsApi: chama e executa as operações de API do AWS (p. 528)
• aws:waitForAwsResourceProperty: aguarde uma propriedade de recurso da AWS (p. 548)
Os esquemas incluem as descrições dos campos obrigatórios para o uso de cada ação.
Usar os campos Selector/PropertySelector (Seletor/Seletor de propriedades)
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Cada ação do Automation exige que você especifique uma saída Selector
(paraaws:executeAwsApi) ou um PropertySelector (para aws:assertAwsResourceProperty e
aws:waitForAwsResourceProperty). Esses campos são usados para processar a resposta do JSON
de uma operação de API da AWS. Esses campos usam a sintaxe JSONPath.
Este é um exemplo para ajudar a ilustrar esse conceito para a ação aws:executeAwsAPi:
--mainSteps:
- name: getImageId
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeImages
Filters:
- Name: "name"
Values:
- "{{ ImageName }}"
outputs:
- Name: ImageId
Selector: "$.Images[0].ImageId"
Type: "String"
...

Na etapa aws:executeAwsApi do getImageId, a automação invoca a operação da API
DescribeImages e recebe uma resposta do ec2. A automação então aplica Selector "$.Images[0].ImageId" à resposta da API e atribui o valor selecionado à variável ImageId
do resultado. Outras etapas na mesma automação podem usar o valor de ImageId especificando
"{{ getImageId.ImageId }}".
Este é um exemplo para ajudar a ilustrar esse conceito para a ação
aws:waitForAwsResourceProperty:
--- name: waitUntilInstanceStateRunning
action: aws:waitForAwsResourceProperty
# timeout is strongly encouraged for action - aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 60
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstanceStatus
InstanceIds:
- "{{ launchOneInstance.InstanceId }}"
PropertySelector: "$.InstanceStatuses[0].InstanceState.Name"
DesiredValues:
- running
...

Na etapa aws:waitForAwsResourceProperty do waitUntilInstanceStateRunning,
a automação invoca a operação da API DescribeInstanceStatus e recebe
uma resposta do ec2. Depois, a automação aplica PropertySelector "$.InstanceStatuses[0].InstanceState.Name" à resposta e verifica se o valor retornado
corresponde a um valor na lista DesiredValues (neste caso, running). A etapa repetirá o processo até
que a resposta retorne um estado de instância de running.

Usar JSONPath em um runbook
Uma expressão JSONPath é uma string que começa com “$”. que é usado para selecionar um ou mais
componentes em um elemento JSON. A lista a seguir inclui informações sobre operadores JSONPath que
são compatíveis com o Systems Manager Automation:
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• Filho com notação de pontos (.): use com um objeto JSON. Esse operador seleciona o valor de uma
chave específica.
• Varredura profunda (..): use com um elemento JSON. Esse operador examina o elemento JSON nível
por nível e seleciona uma lista de valores com a chave específica. O tipo de retorno desse operador é
sempre uma matriz JSON. No contexto de um tipo de saída da etapa de automação, o operador pode
ser StringList ou MapList.
• Índice de matriz ([ ]): use com uma matriz JSON. Esse operador obtém o valor de um índice específico.
Para compreender melhor os operadores JSONPath, revise a seguinte resposta do JSON da operação
de API DescribeInstances do ec2. Abaixo dessa resposta estão vários exemplos que mostram
resultados diferentes aplicando diferentes expressões JSONPath à com base na operação da API
DescribeInstances.
{

"NextToken": "abcdefg",
"Reservations": [
{
"OwnerId": "123456789012",
"ReservationId": "r-abcd12345678910",
"Instances": [
{
"ImageId": "ami-12345678",
"BlockDeviceMappings": [
{
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"Status": "attached",
"VolumeId": "vol-000000000000"
},
"DeviceName": "/dev/xvda"
}
],
"State": {
"Code": 16,
"Name": "running"
}
}
],
"Groups": []
},
{
"OwnerId": "123456789012",
"ReservationId": "r-12345678910abcd",
"Instances": [
{
"ImageId": "ami-12345678",
"BlockDeviceMappings": [
{
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"Status": "attached",
"VolumeId": "vol-111111111111"
},
"DeviceName": "/dev/xvda"
}
],
"State": {
"Code": 80,
"Name": "stopped"
}
}
],
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}

"Groups": []

]

}

Exemplo 1 do JSONPath: obtenha uma string específica de uma resposta JSON
JSONPath:
$.Reservations[0].Instances[0].ImageId
Returns:
"ami-12345678"
Type: String

Exemplo 2 do JSONPath: obtenha um booliano específico de uma resposta JSON
JSONPath:
$.Reservations[0].Instances[0].BlockDeviceMappings[0].Ebs.DeleteOnTermination
Returns:
true
Type: Boolean

Exemplo 3 do JSONPath: obtenha um número inteiro específico de uma resposta JSON
JSONPath:
$.Reservations[0].Instances[0].State.Code
Returns:
16
Type: Integer

Exemplo 4 do JSONPath: faça uma verificação detalhada de uma resposta JSON e, em seguida, obtenha
todos os valores para VolumeId como uma StringList
JSONPath:
$.Reservations..BlockDeviceMappings..VolumeId
Returns:
[
"vol-000000000000",
"vol-111111111111"
]
Type: StringList

Exemplo 5 do JSONPath: obter um objeto específico BlockDeviceMappings como um StringMap
JSONPath:
$.Reservations[0].Instances[0].BlockDeviceMappings[0]
Returns:
{
"Ebs" : {
"DeleteOnTermination" : true,
"Status" : "attached",
"VolumeId" : "vol-000000000000"
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}

},
"DeviceName" : "/dev/xvda"

Type: StringMap

Exemplo 6 do JSONPath: faça uma verificação detalhada de uma resposta JSON e, em seguida, obtenha
todos os objetos de estado como uma MapList
JSONPath:
$.Reservations..Instances..State
Returns:
[
{
"Code"
"Name"
},
{
"Code"
"Name"
}
]

: 16,
: "running"
: 80,
: "stopped"

Type: MapList

Important
Se você executar um fluxo de trabalho de automação que chama outros serviços usando
uma função de serviço do AWS Identity and Access Management (IAM), esteja ciente
de que esta função deve ser configurada com permissão para chamar esses serviços.
Esse requisito aplica-se a todos os runbooks do Automation da AWS (runbooks da AWS*), como AWS-ConfigureS3BucketLogging, AWS-CreateDynamoDBBackup e AWSRestartEC2Instance, entre outros. Esse requisito também se aplica a todos os runbooks
personalizados do Automation criados que invoquem outros Serviços da AWS, usando ações
que chamam outros serviços. Por exemplo, se você usar as ações aws:executeAwsApi,
aws:createStack ou aws:copyImage, configure a função de serviço com permissão
para invocar esses serviços. É possível habilitar permissões para outros Serviços da AWS,
adicionando uma política em linha do IAM à função. Para mais informações, consulte (Opcional)
Adicione uma política em linha do Automation para invocar outros Serviços da AWS (p. 429).

Iniciar uma instância do Amazon RDS em um runbook do Systems Manager
Automation
Esse exemplo de demonstração mostra como criar e executar um runbook do Systems Manager
Automation em YAML que usa as três operações de API para ver se uma instância do banco de dados do
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) está em execução. Se a instância do BD não estiver
em execução, a automação será iniciada.

Para invocar uma operação de API do Amazon RDS em um runbook
1.

Abra um editor de texto e cole o seguinte conteúdo do runbook no arquivo. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações. Você poderá adicionar as
ações mainSteps posteriormente.
--description: Start RDS instance
schemaVersion: "0.3"
assumeRole: "IAM service role"
parameters:

593

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com runbooks
InstanceId: db instance ID
type: String
description: (Required) RDS instance ID to start
AutomationAssumeRole:
type: String
description: (Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf.
default: ""
mainSteps:

2.

Para a primeira etapa da automação, você precisa determinar se a instância já está em
execução. Você pode usar a ação aws:assertAwsResourceProperty para determinar
e confirmar o status de uma instância específica. Antes que você possa adicionar a ação
aws:assertAwsResourceProperty ao runbook, você deve determinar e especificar as entradas
obrigatórias. A lista a seguir descreve como determinar e especificar as entradas obrigatórias. Você
pode ver um exemplo de como inserir essas informações no runbook, seguindo a lista.
a.

Visualize o esquema para ver todas as entradas disponíveis para a ação
aws:assertAwsResourceProperty: define um estado do recurso da AWS ou o estado do
evento (p. 506).

b.

Determine o namespace do serviço para invocar. Para encontrar um namespace de serviço,
abra a Referência de autorização de serviços, abra a página do serviço e encontre a expressão
“prefixo de serviço” na primeira frase. Por exemplo, o texto a seguir aparece na primeira frase na
página do Amazon RDS:
(prefixo do serviço: rds)”

c.

Determine qual operação de API do Amazon RDS permite a visualização do status de uma
instância do banco de dados. Você pode visualizar as operações da API (também chamadas de
métodos) na página Amazon RDS methods (Métodos do Amazon RDS).

d.

Especifique um ou mais parâmetros de solicitação para a operação de API DescribeDBInstances.
Por exemplo, essa ação usa o parâmetro de solicitação DBInstanceIdentifier.

e.

Determinar um ou mais PropertySelectors. Um PropertySelector é um objeto de resposta
retornado pela solicitação dessa operação de API. Por exemplo, em Métodos do Amazon
RDS. Escolha o método describe_db_instances e role para baixo até a seção Response
Structure (Estrutura de resposta). DBInstances é listado como um objeto de resposta. Para esta
demonstração, especifique DBInstances e DBInstanceStatus como PropertySelectors.
Lembre-se de que PropertySelectors são inseridos usando JSONPath. Isso significa que você
formata as informações no runbook da seguinte forma:
PropertySelector: "$.DBInstances[0].DBInstanceStatus".

f.

Especifique um ou mais DesiredValues. Se não souber os valores que deseja especificar,
execute a operação de API DescribeDBInstances para determinar valores possíveis. Para esta
demonstração, especifique disponível e iniciando.

g.

Insira as informações coletadas no runbook conforme demonstrado no exemplo a seguir.

--description: Start RDS instance
schemaVersion: "0.3"
assumeRole: "IAM service role"
parameters:
InstanceId: db instance ID
type: String
description: (Required) RDS Instance Id to stop
AutomationAssumeRole:
type: String
description: (Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf.
default: ""
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mainSteps:
name: AssertNotStartingOrAvailable
action: aws:assertAwsResourceProperty
isCritical: false
onFailure: step:StartInstance
nextStep: CheckStart
inputs:
Service: rds
Api: DescribeDBInstances
DBInstanceIdentifier: "{{InstanceId}}"
PropertySelector: "$.DBInstances[0].DBInstanceStatus"
DesiredValues: ["available", "starting"]

3.

Especifique uma ação aws:executeAwsApi na seção mainSteps para iniciar a instância, se a ação
anterior determinou que ela não foi iniciada.
a.

Visualize o esquema para ver todas as entradas disponíveis para aws:executeAwsApi: chama
e executa as operações de API do AWS (p. 528).

b.

Especifique a operação API do Amazon RDS StartDBInstance para iniciar a instância.

c.

Insira as informações coletadas no runbook conforme demonstrado no exemplo a seguir.

--description: Start RDS instance
schemaVersion: "0.3"
assumeRole: "{{ IAM service role }}"
parameters:
InstanceId:
type: String
description: (Required) RDS Instance Id to stop
AutomationAssumeRole:
type: String
description: (Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf.
default: ""
mainSteps:
name: AssertNotStartingOrAvailable
action: aws:assertAwsResourceProperty
isCritical: false
onFailure: step:StartInstance
nextStep: CheckStart
inputs:
Service: rds
Api: DescribeDBInstances
DBInstanceIdentifier: "{{InstanceId}}"
PropertySelector: "$.DBInstances[0].DBInstanceStatus"
DesiredValues: ["available", "starting"]
name: StartInstance
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: rds
Api: StartDBInstance
DBInstanceIdentifier: "{{InstanceId}}"

4.

Especifique uma ação aws:waitForAwsResourceProperty na seção mainSteps para esperar que
a instância inicie antes de encerrar a automação.
a.

Visualize o esquema para ver todas as entradas disponíveis para a
aws:waitForAwsResourceProperty: aguarde uma propriedade de recurso da
AWS (p. 548).
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b.

Especifique o a operação API do Amazon RDS DescribeDBInstances para determinar o status da
instância.

c.

Especifique $.DBInstances[0].DBInstanceStatus como PropertySelector.

d.

Especifique disponível como DesiredValue.

e.

Insira as informações coletadas no runbook conforme demonstrado no exemplo a seguir.

--description: Start RDS instance
schemaVersion: "0.3"
assumeRole: "{{ IAM service role }}"
parameters:
InstanceId:
type: String
description: (Required) RDS Instance Id to stop
AutomationAssumeRole:
type: String
description: (Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf.
default: ""
mainSteps:
name: AssertNotStartingOrAvailable
action: aws:assertAwsResourceProperty
isCritical: false
onFailure: step:StartInstance
nextStep: CheckStart
inputs:
Service: rds
Api: DescribeDBInstances
DBInstanceIdentifier: "{{InstanceId}}"
PropertySelector: "$.DBInstances[0].DBInstanceStatus"
DesiredValues: ["available", "starting"]
name: StartInstance
action: aws:executeAwsApi
inputs:
Service: rds
Api: StartDBInstance
DBInstanceIdentifier: "{{InstanceId}}"
name: CheckStart
action: aws:waitForAwsResourceProperty
onFailure: Abort
maxAttempts: 10
timeoutSeconds: 600
inputs:
Service: rds
Api: DescribeDBInstances
DBInstanceIdentifier: "{{InstanceId}}"
PropertySelector: "$.DBInstances[0].DBInstanceStatus"
DesiredValues: ["available"]
isEnd: true
...

5.

Salve o arquivo como sample.yaml.

6.

Execute o comando a seguir na AWS CLI para adicionar o runbook à sua Conta da AWS. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm create-document \
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--name runbook name --document-type Automation --document-format YAML --content
file://sample.yaml

7.

Execute o comando a seguir para executar a automação usando o runbook que você acabou de criar.
Anote o ID de execução retornado pelo Systems Manager depois de iniciar a automação.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name

8.

Execute o comando a seguir para visualizar o status da execução.
aws ssm get-automation-execution \
--automation-execution-id automation execution ID

Cenários de exemplo e soluções personalizadas do runbook
Os runbooks de exemplo a seguir demonstram como você pode usar as ações de automação do AWS
Systems Manager para automatizar tarefas comuns de implantação, solução de problemas e manutenção.

Note
Os exemplos de runbooks nesta seção são fornecidos para demonstrar como é possível criar
runbooks personalizados para oferecer suporte às suas necessidades operacionais específicas.
Esses documentos não se destinam ao uso em ambientes de produção como estão. No entanto,
você pode personalizá-los para seu próprio uso.
Amostras
• Implantar a arquitetura da VPC e os controles de domínio do Microsoft Active Directory (p. 597)
• Restaurar um volume raiz do snapshot mais recente (p. 616)
• Crie uma AMI e uma cópia entre regiões (p. 624)

Implantar a arquitetura da VPC e os controles de domínio do Microsoft Active
Directory
Para aumentar a eficiência e padronizar tarefas comuns, é possível optar por automatizar implantações.
Isso é útil se você implantar regularmente a mesma arquitetura em várias contas e Regiões da AWS. A
automatização de implantações de arquitetura também pode reduzir o potencial de erro humano que pode
ocorrer ao implantar a arquitetura manualmente. AWS Systems Manager As ações do Automation podem
ajudar você a fazer isso. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager.
O runbook AWS Systems Manager de exemplo a seguir realiza estas ações:
• Recupera a Amazon Machine Image (AMI) mais recente do Windows Server 2012R2 usando o
Parameter Store do Systems Manager para usar ao executar as instâncias do EC2 que serão
configuradas como controladores de domínio. O Parameter Store é u m recurso do AWS Systems
Manager.
• Usa a ação de automação aws:executeAwsApi para chamar várias operações da API da AWS
para criar a arquitetura da VPC. As instâncias do controlador de domínio são executadas em subredes privadas e se conectam à Internet usando um gateway NAT. Isso permite que o SSM Agent nas
instâncias acessem os endpoints do Systems Manager necessários.
• Usa a ação de automação aws:waitForAwsResourceProperty para confirmar se as instâncias
executadas pela ação anterior estão Online para o AWS Systems Manager.
• Usa a ação de automação aws:runCommand para configurar as instâncias executadas como controles
de domínio do Microsoft Active Directory.
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YAML

--description: Custom Automation Deployment Sample
schemaVersion: '0.3'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
default: ''
description: >(Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager
Automation uses your IAM permissions to run this runbook.
mainSteps:
- name: getLatestWindowsAmi
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ssm
Api: GetParameter
Name: >/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-Base
outputs:
- Name: amiId
Selector: $.Parameter.Value
Type: String
nextStep: createSSMInstanceRole
- name: createSSMInstanceRole
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: iam
Api: CreateRole
AssumeRolePolicyDocument: >{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":{"Service":
["ec2.amazonaws.com"]},"Action":["sts:AssumeRole"]}]}
RoleName: sampleSSMInstanceRole
nextStep: attachManagedSSMPolicy
- name: attachManagedSSMPolicy
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: iam
Api: AttachRolePolicy
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMManagedInstanceCore'
RoleName: sampleSSMInstanceRole
nextStep: createSSMInstanceProfile
- name: createSSMInstanceProfile
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: iam
Api: CreateInstanceProfile
InstanceProfileName: sampleSSMInstanceRole
outputs:
- Name: instanceProfileArn
Selector: $.InstanceProfile.Arn
Type: String
nextStep: addSSMInstanceRoleToProfile
- name: addSSMInstanceRoleToProfile
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: iam
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Api: AddRoleToInstanceProfile
InstanceProfileName: sampleSSMInstanceRole
RoleName: sampleSSMInstanceRole
nextStep: createVpc
name: createVpc
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateVpc
CidrBlock: 10.0.100.0/22
outputs:
- Name: vpcId
Selector: $.Vpc.VpcId
Type: String
nextStep: getMainRtb
name: getMainRtb
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeRouteTables
Filters:
- Name: vpc-id
Values:
- '{{ createVpc.vpcId }}'
outputs:
- Name: mainRtbId
Selector: '$.RouteTables[0].RouteTableId'
Type: String
nextStep: verifyMainRtb
name: verifyMainRtb
action: aws:assertAwsResourceProperty
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeRouteTables
RouteTableIds:
- '{{ getMainRtb.mainRtbId }}'
PropertySelector: '$.RouteTables[0].Associations[0].Main'
DesiredValues:
- 'True'
nextStep: createPubSubnet
name: createPubSubnet
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateSubnet
CidrBlock: 10.0.103.0/24
AvailabilityZone: us-west-2c
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
outputs:
- Name: pubSubnetId
Selector: $.Subnet.SubnetId
Type: String
nextStep: createPubRtb
name: createPubRtb
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateRouteTable
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
outputs:
- Name: pubRtbId
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-
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Selector: $.RouteTable.RouteTableId
Type: String
nextStep: createIgw
name: createIgw
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateInternetGateway
outputs:
- Name: igwId
Selector: $.InternetGateway.InternetGatewayId
Type: String
nextStep: attachIgw
name: attachIgw
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AttachInternetGateway
InternetGatewayId: '{{ createIgw.igwId }}'
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
nextStep: allocateEip
name: allocateEip
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AllocateAddress
Domain: vpc
outputs:
- Name: eipAllocationId
Selector: $.AllocationId
Type: String
nextStep: createNatGw
name: createNatGw
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateNatGateway
AllocationId: '{{ allocateEip.eipAllocationId }}'
SubnetId: '{{ createPubSubnet.pubSubnetId }}'
outputs:
- Name: natGwId
Selector: $.NatGateway.NatGatewayId
Type: String
nextStep: verifyNatGwAvailable
name: verifyNatGwAvailable
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 150
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeNatGateways
NatGatewayIds:
- '{{ createNatGw.natGwId }}'
PropertySelector: '$.NatGateways[0].State'
DesiredValues:
- available
nextStep: createNatRoute
name: createNatRoute
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateRoute
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DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
NatGatewayId: '{{ createNatGw.natGwId }}'
RouteTableId: '{{ getMainRtb.mainRtbId }}'
nextStep: createPubRoute
name: createPubRoute
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateRoute
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId: '{{ createIgw.igwId }}'
RouteTableId: '{{ createPubRtb.pubRtbId }}'
nextStep: setPubSubAssoc
name: setPubSubAssoc
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AssociateRouteTable
RouteTableId: '{{ createPubRtb.pubRtbId }}'
SubnetId: '{{ createPubSubnet.pubSubnetId }}'
name: createDhcpOptions
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateDhcpOptions
DhcpConfigurations:
- Key: domain-name-servers
Values:
- '10.0.100.50,10.0.101.50'
- Key: domain-name
Values:
- sample.com
outputs:
- Name: dhcpOptionsId
Selector: $.DhcpOptions.DhcpOptionsId
Type: String
nextStep: createDCSubnet1
name: createDCSubnet1
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateSubnet
CidrBlock: 10.0.100.0/24
AvailabilityZone: us-west-2a
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
outputs:
- Name: firstSubnetId
Selector: $.Subnet.SubnetId
Type: String
nextStep: createDCSubnet2
name: createDCSubnet2
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateSubnet
CidrBlock: 10.0.101.0/24
AvailabilityZone: us-west-2b
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
outputs:
- Name: secondSubnetId
Selector: $.Subnet.SubnetId
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Type: String
nextStep: createDCSecGroup
name: createDCSecGroup
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateSecurityGroup
GroupName: SampleDCSecGroup
Description: Security Group for Sample Domain Controllers
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
outputs:
- Name: dcSecGroupId
Selector: $.GroupId
Type: String
nextStep: authIngressDCTraffic
name: authIngressDCTraffic
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AuthorizeSecurityGroupIngress
GroupId: '{{ createDCSecGroup.dcSecGroupId }}'
IpPermissions:
- FromPort: -1
IpProtocol: '-1'
IpRanges:
- CidrIp: 0.0.0.0/0
Description: Allow all traffic between Domain Controllers
nextStep: verifyInstanceProfile
name: verifyInstanceProfile
action: aws:waitForAwsResourceProperty
maxAttempts: 5
onFailure: Abort
inputs:
Service: iam
Api: ListInstanceProfilesForRole
RoleName: sampleSSMInstanceRole
PropertySelector: '$.InstanceProfiles[0].Arn'
DesiredValues:
- '{{ createSSMInstanceProfile.instanceProfileArn }}'
nextStep: iamEventualConsistency
name: iamEventualConsistency
action: aws:sleep
inputs:
Duration: PT2M
nextStep: launchDC1
name: launchDC1
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: RunInstances
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sda1
Ebs:
DeleteOnTermination: true
VolumeSize: 50
VolumeType: gp2
- DeviceName: xvdf
Ebs:
DeleteOnTermination: true
VolumeSize: 100
VolumeType: gp2
IamInstanceProfile:
Arn: '{{ createSSMInstanceProfile.instanceProfileArn }}'
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ImageId: '{{ getLatestWindowsAmi.amiId }}'
InstanceType: t2.micro
MaxCount: 1
MinCount: 1
PrivateIpAddress: 10.0.100.50
SecurityGroupIds:
- '{{ createDCSecGroup.dcSecGroupId }}'
SubnetId: '{{ createDCSubnet1.firstSubnetId }}'
TagSpecifications:
- ResourceType: instance
Tags:
- Key: Name
Value: SampleDC1
outputs:
- Name: pdcInstanceId
Selector: '$.Instances[0].InstanceId'
Type: String
nextStep: launchDC2
- name: launchDC2
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: RunInstances
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sda1
Ebs:
DeleteOnTermination: true
VolumeSize: 50
VolumeType: gp2
- DeviceName: xvdf
Ebs:
DeleteOnTermination: true
VolumeSize: 100
VolumeType: gp2
IamInstanceProfile:
Arn: '{{ createSSMInstanceProfile.instanceProfileArn }}'
ImageId: '{{ getLatestWindowsAmi.amiId }}'
InstanceType: t2.micro
MaxCount: 1
MinCount: 1
PrivateIpAddress: 10.0.101.50
SecurityGroupIds:
- '{{ createDCSecGroup.dcSecGroupId }}'
SubnetId: '{{ createDCSubnet2.secondSubnetId }}'
TagSpecifications:
- ResourceType: instance
Tags:
- Key: Name
Value: SampleDC2
outputs:
- Name: adcInstanceId
Selector: '$.Instances[0].InstanceId'
Type: String
nextStep: verifyDCInstanceState
- name: verifyDCInstanceState
action: aws:waitForAwsResourceProperty
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstanceStatus
IncludeAllInstances: true
InstanceIds:
- '{{ launchDC1.pdcInstanceId }}'
- '{{ launchDC2.adcInstanceId }}'
PropertySelector: '$.InstanceStatuses[0].InstanceState.Name'
DesiredValues:
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- running
nextStep: verifyInstancesOnlineSSM
- name: verifyInstancesOnlineSSM
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 600
inputs:
Service: ssm
Api: DescribeInstanceInformation
InstanceInformationFilterList:
- key: InstanceIds
valueSet:
- '{{ launchDC1.pdcInstanceId }}'
- '{{ launchDC2.adcInstanceId }}'
PropertySelector: '$.InstanceInformationList[0].PingStatus'
DesiredValues:
- Online
nextStep: installADRoles
- name: installADRoles
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- '{{ launchDC1.pdcInstanceId }}'
- '{{ launchDC2.adcInstanceId }}'
Parameters:
commands: |try {
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
}
catch {
Write-Error "Failed to install ADDS Role."
}
nextStep: setAdminPassword
- name: setAdminPassword
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- '{{ launchDC1.pdcInstanceId }}'
Parameters:
commands:
- net user Administrator "sampleAdminPass123!"
nextStep: createForest
- name: createForest
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- '{{ launchDC1.pdcInstanceId }}'
Parameters:
commands: |$dsrmPass = 'sample123!' | ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force
try {
Install-ADDSForest -DomainName "sample.com" -DomainMode 6 ForestMode 6 -InstallDNS -DatabasePath "D:\NTDS" -SysvolPath "D:\SYSVOL" SafeModeAdministratorPassword $dsrmPass -Force
}
catch {
Write-Error $_
}
try {
Add-DnsServerForwarder -IPAddress "10.0.100.2"
}
catch {
Write-Error $_
}
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nextStep: associateDhcpOptions
- name: associateDhcpOptions
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AssociateDhcpOptions
DhcpOptionsId: '{{ createDhcpOptions.dhcpOptionsId }}'
VpcId: '{{ createVpc.vpcId }}'
nextStep: waitForADServices
- name: waitForADServices
action: aws:sleep
inputs:
Duration: PT1M
nextStep: promoteADC
- name: promoteADC
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- '{{ launchDC2.adcInstanceId }}'
Parameters:
commands: |ipconfig /renew
$dsrmPass = 'sample123!' | ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force
$domAdminUser = "sample\Administrator"
$domAdminPass = "sampleAdminPass123!" | ConvertTo-SecureString -asPlainText Force
$domAdminCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($domAdminUser,$domAdminPass)
try {
Install-ADDSDomainController -DomainName "sample.com" -InstallDNS DatabasePath "D:\NTDS" -SysvolPath "D:\SYSVOL" -SafeModeAdministratorPassword $dsrmPass
-Credential $domAdminCred -Force
}
catch {
Write-Error $_
}

JSON

{

"description": "Custom Automation Deployment Sample",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{ AutomationAssumeRole }}",
"parameters": {
"AutomationAssumeRole": {
"type": "String",
"description": "(Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform
the actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager Automation uses
your IAM permissions to run this runbook.",
"default": ""
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "getLatestWindowsAmi",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ssm",
"Api": "GetParameter",
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"Name": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2012-R2_RTMEnglish-64Bit-Base"
},
"outputs": [
{
"Name": "amiId",
"Selector": "$.Parameter.Value",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createSSMInstanceRole"
},
{
"name": "createSSMInstanceRole",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "iam",
"Api": "CreateRole",
"AssumeRolePolicyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service\":[\"ec2.amazonaws.com\"]},\"Action\":
[\"sts:AssumeRole\"]}]}",
"RoleName": "sampleSSMInstanceRole"
},
"nextStep": "attachManagedSSMPolicy"
},
{
"name": "attachManagedSSMPolicy",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "iam",
"Api": "AttachRolePolicy",
"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonSSMManagedInstanceCore",
"RoleName": "sampleSSMInstanceRole"
},
"nextStep": "createSSMInstanceProfile"
},
{
"name": "createSSMInstanceProfile",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "iam",
"Api": "CreateInstanceProfile",
"InstanceProfileName": "sampleSSMInstanceRole"
},
"outputs": [
{
"Name": "instanceProfileArn",
"Selector": "$.InstanceProfile.Arn",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "addSSMInstanceRoleToProfile"
},
{
"name": "addSSMInstanceRoleToProfile",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "iam",
"Api": "AddRoleToInstanceProfile",
"InstanceProfileName": "sampleSSMInstanceRole",
"RoleName": "sampleSSMInstanceRole"
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},
"nextStep": "createVpc"
},
{
"name": "createVpc",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateVpc",
"CidrBlock": "10.0.100.0/22"
},
"outputs": [
{
"Name": "vpcId",
"Selector": "$.Vpc.VpcId",
"Type": "String"
}
"nextStep": "getMainRtb"
},
{
"name": "getMainRtb",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeRouteTables",
"Filters": [
{
"Name": "vpc-id",
"Values": ["{{ createVpc.vpcId }}"]
}
]
},
"outputs": [
{
"Name": "mainRtbId",
"Selector": "$.RouteTables[0].RouteTableId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "verifyMainRtb"
},
{
"name": "verifyMainRtb",
"action": "aws:assertAwsResourceProperty",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeRouteTables",
"RouteTableIds": ["{{ getMainRtb.mainRtbId }}"],
"PropertySelector": "$.RouteTables[0].Associations[0].Main",
"DesiredValues": ["True"]
},
"nextStep": "createPubSubnet"
},
{
"name": "createPubSubnet",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateSubnet",
"CidrBlock": "10.0.103.0/24",
"AvailabilityZone": "us-west-2c",
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"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"outputs":[
{
"Name": "pubSubnetId",
"Selector": "$.Subnet.SubnetId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createPubRtb"
},
{
"name": "createPubRtb",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateRouteTable",
"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"outputs": [
{
"Name": "pubRtbId",
"Selector": "$.RouteTable.RouteTableId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createIgw"
},
{
"name": "createIgw",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateInternetGateway"
},
"outputs": [
{
"Name": "igwId",
"Selector": "$.InternetGateway.InternetGatewayId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "attachIgw"
},
{
"name": "attachIgw",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "AttachInternetGateway",
"InternetGatewayId": "{{ createIgw.igwId }}",
"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"nextStep": "allocateEip"
},
{
"name": "allocateEip",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "AllocateAddress",
"Domain": "vpc"

608

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com runbooks
},
"outputs": [
{
"Name": "eipAllocationId",
"Selector": "$.AllocationId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createNatGw"
},
{
"name": "createNatGw",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateNatGateway",
"AllocationId": "{{ allocateEip.eipAllocationId }}",
"SubnetId": "{{ createPubSubnet.pubSubnetId }}"
},
"outputs":[
{
"Name": "natGwId",
"Selector": "$.NatGateway.NatGatewayId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "verifyNatGwAvailable"
},
{
"name": "verifyNatGwAvailable",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 150,
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeNatGateways",
"NatGatewayIds": [
"{{ createNatGw.natGwId }}"
],
"PropertySelector": "$.NatGateways[0].State",
"DesiredValues": [
"available"
]
},
"nextStep": "createNatRoute"
},
{
"name": "createNatRoute",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateRoute",
"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"NatGatewayId": "{{ createNatGw.natGwId }}",
"RouteTableId": "{{ getMainRtb.mainRtbId }}"
},
"nextStep": "createPubRoute"
},
{
"name": "createPubRoute",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateRoute",
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"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"GatewayId": "{{ createIgw.igwId }}",
"RouteTableId": "{{ createPubRtb.pubRtbId }}"

},
"nextStep": "setPubSubAssoc"
},
{
"name": "setPubSubAssoc",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "AssociateRouteTable",
"RouteTableId": "{{ createPubRtb.pubRtbId }}",
"SubnetId": "{{ createPubSubnet.pubSubnetId }}"
}
},
{
"name": "createDhcpOptions",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateDhcpOptions",
"DhcpConfigurations": [
{
"Key": "domain-name-servers",
"Values": ["10.0.100.50,10.0.101.50"]
},
{
"Key": "domain-name",
"Values": ["sample.com"]
}
]
},
"outputs": [
{
"Name": "dhcpOptionsId",
"Selector": "$.DhcpOptions.DhcpOptionsId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createDCSubnet1"
},
{
"name": "createDCSubnet1",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateSubnet",
"CidrBlock": "10.0.100.0/24",
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"outputs": [
{
"Name": "firstSubnetId",
"Selector": "$.Subnet.SubnetId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createDCSubnet2"
},
{
"name": "createDCSubnet2",
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"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateSubnet",
"CidrBlock": "10.0.101.0/24",
"AvailabilityZone": "us-west-2b",
"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"outputs": [
{
"Name": "secondSubnetId",
"Selector": "$.Subnet.SubnetId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "createDCSecGroup"
},
{
"name": "createDCSecGroup",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateSecurityGroup",
"GroupName": "SampleDCSecGroup",
"Description": "Security Group for Example Domain Controllers",
"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"outputs": [
{
"Name": "dcSecGroupId",
"Selector": "$.GroupId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "authIngressDCTraffic"
},
{
"name": "authIngressDCTraffic",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "AuthorizeSecurityGroupIngress",
"GroupId": "{{ createDCSecGroup.dcSecGroupId }}",
"IpPermissions": [
{
"FromPort": -1,
"IpProtocol": "-1",
"IpRanges": [
{
"CidrIp": "0.0.0.0/0",
"Description": "Allow all traffic between Domain Controllers"
}
]
}
]
},
"nextStep": "verifyInstanceProfile"
},
{
"name": "verifyInstanceProfile",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"maxAttempts": 5,
"onFailure": "Abort",
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"inputs": {
"Service": "iam",
"Api": "ListInstanceProfilesForRole",
"RoleName": "sampleSSMInstanceRole",
"PropertySelector": "$.InstanceProfiles[0].Arn",
"DesiredValues": [
"{{ createSSMInstanceProfile.instanceProfileArn }}"
]
},
"nextStep": "iamEventualConsistency"
},
{
"name": "iamEventualConsistency",
"action": "aws:sleep",
"inputs": {
"Duration": "PT2M"
},
"nextStep": "launchDC1"
},
{
"name": "launchDC1",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "RunInstances",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeSize": 50,
"VolumeType": "gp2"
}
},
{
"DeviceName": "xvdf",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeSize": 100,
"VolumeType": "gp2"
}
}
],
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "{{ createSSMInstanceProfile.instanceProfileArn }}"
},
"ImageId": "{{ getLatestWindowsAmi.amiId }}",
"InstanceType": "t2.micro",
"MaxCount": 1,
"MinCount": 1,
"PrivateIpAddress": "10.0.100.50",
"SecurityGroupIds": [
"{{ createDCSecGroup.dcSecGroupId }}"
],
"SubnetId": "{{ createDCSubnet1.firstSubnetId }}",
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SampleDC1"
}
]
}
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]
},
"outputs": [
{
"Name": "pdcInstanceId",
"Selector": "$.Instances[0].InstanceId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "launchDC2"
},
{
"name": "launchDC2",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "RunInstances",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeSize": 50,
"VolumeType": "gp2"
}
},
{
"DeviceName": "xvdf",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeSize": 100,
"VolumeType": "gp2"
}
}
],
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "{{ createSSMInstanceProfile.instanceProfileArn }}"
},
"ImageId": "{{ getLatestWindowsAmi.amiId }}",
"InstanceType": "t2.micro",
"MaxCount": 1,
"MinCount": 1,
"PrivateIpAddress": "10.0.101.50",
"SecurityGroupIds": [
"{{ createDCSecGroup.dcSecGroupId }}"
],
"SubnetId": "{{ createDCSubnet2.secondSubnetId }}",
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SampleDC2"
}
]
}
]
},
"outputs": [
{
"Name": "adcInstanceId",
"Selector": "$.Instances[0].InstanceId",
"Type": "String"
}
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],
"nextStep": "verifyDCInstanceState"
},
{
"name": "verifyDCInstanceState",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeInstanceStatus",
"IncludeAllInstances": true,
"InstanceIds": [
"{{ launchDC1.pdcInstanceId }}",
"{{ launchDC2.adcInstanceId }}"
],
"PropertySelector": "$.InstanceStatuses[0].InstanceState.Name",
"DesiredValues": [
"running"
]
},
"nextStep": "verifyInstancesOnlineSSM"
},
{
"name": "verifyInstancesOnlineSSM",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 600,
"inputs": {
"Service": "ssm",
"Api": "DescribeInstanceInformation",
"InstanceInformationFilterList": [
{
"key": "InstanceIds",
"valueSet": [
"{{ launchDC1.pdcInstanceId }}",
"{{ launchDC2.adcInstanceId }}"
]
}
],
"PropertySelector": "$.InstanceInformationList[0].PingStatus",
"DesiredValues": [
"Online"
]
},
"nextStep": "installADRoles"
},
{
"name": "installADRoles",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{ launchDC1.pdcInstanceId }}",
"{{ launchDC2.adcInstanceId }}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"try {",
" Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services IncludeManagementTools",
"}",
"catch {",
" Write-Error \"Failed to install ADDS Role.\"",
"}"
]
}
},
"nextStep": "setAdminPassword"
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},
{
"name": "setAdminPassword",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{ launchDC1.pdcInstanceId }}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"net user Administrator \"sampleAdminPass123!\""
]
}
},
"nextStep": "createForest"
},
{
"name": "createForest",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{ launchDC1.pdcInstanceId }}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"$dsrmPass = 'sample123!' | ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force",
"try {",
"
Install-ADDSForest -DomainName \"sample.com\" -DomainMode 6 ForestMode 6 -InstallDNS -DatabasePath \"D:\\NTDS\" -SysvolPath \"D:\\SYSVOL\" SafeModeAdministratorPassword $dsrmPass -Force",
"}",
"catch {",
"
Write-Error $_",
"}",
"try {",
"
Add-DnsServerForwarder -IPAddress \"10.0.100.2\"",
"}",
"catch {",
"
Write-Error $_",
"}"
]
}
},
"nextStep": "associateDhcpOptions"
},
{
"name": "associateDhcpOptions",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "AssociateDhcpOptions",
"DhcpOptionsId": "{{ createDhcpOptions.dhcpOptionsId }}",
"VpcId": "{{ createVpc.vpcId }}"
},
"nextStep": "waitForADServices"
},
{
"name": "waitForADServices",
"action": "aws:sleep",
"inputs": {
"Duration": "PT1M"
},
"nextStep": "promoteADC"
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},
{
"name": "promoteADC",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{ launchDC2.adcInstanceId }}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"ipconfig /renew",
"$dsrmPass = 'sample123!' | ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force",
"$domAdminUser = \"sample\\Administrator\"",
"$domAdminPass = \"sampleAdminPass123!\" | ConvertTo-SecureString asPlainText -Force",
"$domAdminCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($domAdminUser,$domAdminPass)",
"try {",
"
Install-ADDSDomainController -DomainName \"sample.com\" -InstallDNS
-DatabasePath \"D:\\NTDS\" -SysvolPath \"D:\\SYSVOL\" -SafeModeAdministratorPassword
$dsrmPass -Credential $domAdminCred -Force",
"}",
"catch {",
"
Write-Error $_",
"}"
]
}
}
}
]
}

Restaurar um volume raiz do snapshot mais recente
O sistema operacional em um volume raiz pode ser corrompido por vários motivos. Por exemplo, após
uma operação de patch, as instâncias podem não inicializar com êxito, devido a um kernel ou registro
corrompido. A automatização de tarefas comuns de solução de problemas, como restaurar um volume raiz
do snapshot mais recente feito antes da operação de patch, pode reduzir o tempo de inatividade e agilizar
seus esforços de solução de problemas. AWS Systems Manager As ações do Automation podem ajudar
você a fazer isso. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager.
O runbook AWS Systems Manager de exemplo a seguir realiza estas ações:
• Usa a ação de automação aws:executeAwsApi para recuperar detalhes do volume raiz da instância.
• Usa a ação de automação aws:executeScript para recuperar o snapshot mais recente do volume
raiz.
• Usa a ação de automação aws:branch para continuar a automação, se um snapshot for encontrado
para o volume raiz.
YAML

--description: Custom Automation Troubleshooting Sample
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{ AutomationAssumeRole }}"
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
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description: "(Required) The ARN of the role that allows Automation to perform
the actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager Automation
uses your IAM permissions to use this runbook."
default: ''
InstanceId:
type: String
description: "(Required) The Instance Id whose root EBS volume you want to
restore the latest Snapshot."
default: ''
mainSteps:
- name: getInstanceDetails
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"
outputs:
- Name: availabilityZone
Selector: "$.Reservations[0].Instances[0].Placement.AvailabilityZone"
Type: String
- Name: rootDeviceName
Selector: "$.Reservations[0].Instances[0].RootDeviceName"
Type: String
nextStep: getRootVolumeId
- name: getRootVolumeId
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
Filters:
- Name: attachment.device
Values: ["{{ getInstanceDetails.rootDeviceName }}"]
- Name: attachment.instance-id
Values: ["{{ InstanceId }}"]
outputs:
- Name: rootVolumeId
Selector: "$.Volumes[0].VolumeId"
Type: String
nextStep: getSnapshotsByStartTime
- name: getSnapshotsByStartTime
action: aws:executeScript
timeoutSeconds: 45
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.6
Handler: getSnapshotsByStartTime
InputPayload:
rootVolumeId : "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
Script: |def getSnapshotsByStartTime(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
rootVolumeId = events['rootVolumeId']
snapshotsQuery = ec2.describe_snapshots(
Filters=[
{
"Name": "volume-id",
"Values": [rootVolumeId]
}
]
)
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if not snapshotsQuery['Snapshots']:
noSnapshotFoundString = "NoSnapshotFound"
return { 'noSnapshotFound' : noSnapshotFoundString }
else:
jsonSnapshots = snapshotsQuery['Snapshots']
sortedSnapshots = sorted(jsonSnapshots, key=lambda k: k['StartTime'],
reverse=True)
latestSortedSnapshotId = sortedSnapshots[0]['SnapshotId']
return { 'latestSnapshotId' : latestSortedSnapshotId }
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: latestSnapshotId
Selector: $.Payload.latestSnapshotId
Type: String
- Name: noSnapshotFound
Selector: $.Payload.noSnapshotFound
Type: String
nextStep: branchFromResults
- name: branchFromResults
action: aws:branch
onFailure: Abort
inputs:
Choices:
- NextStep: createNewRootVolumeFromSnapshot
Not:
Variable: "{{ getSnapshotsByStartTime.noSnapshotFound }}"
StringEquals: "NoSnapshotFound"
isEnd: true
- name: createNewRootVolumeFromSnapshot
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateVolume
AvailabilityZone: "{{ getInstanceDetails.availabilityZone }}"
SnapshotId: "{{ getSnapshotsByStartTime.latestSnapshotId }}"
outputs:
- Name: newRootVolumeId
Selector: "$.VolumeId"
Type: String
nextStep: stopInstance
- name: stopInstance
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StopInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"
nextStep: verifyVolumeAvailability
- name: verifyVolumeAvailability
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
VolumeIds:
- "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
PropertySelector: "$.Volumes[0].State"
DesiredValues:
- "available"
nextStep: verifyInstanceStopped
- name: verifyInstanceStopped
action: aws:waitForAwsResourceProperty
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-

-

-

-

-

timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"
PropertySelector: "$.Reservations[0].Instances[0].State.Name"
DesiredValues:
- "stopped"
nextStep: detachRootVolume
name: detachRootVolume
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: DetachVolume
VolumeId: "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
nextStep: verifyRootVolumeDetached
name: verifyRootVolumeDetached
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 30
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
VolumeIds:
- "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
PropertySelector: "$.Volumes[0].State"
DesiredValues:
- "available"
nextStep: attachNewRootVolume
name: attachNewRootVolume
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: AttachVolume
Device: "{{ getInstanceDetails.rootDeviceName }}"
InstanceId: "{{ InstanceId }}"
VolumeId: "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
nextStep: verifyNewRootVolumeAttached
name: verifyNewRootVolumeAttached
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 30
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeVolumes
VolumeIds:
- "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
PropertySelector: "$.Volumes[0].Attachments[0].State"
DesiredValues:
- "attached"
nextStep: startInstance
name: startInstance
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StartInstances
InstanceIds:
- "{{ InstanceId }}"

JSON
{
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"description": "Custom Automation Troubleshooting Sample",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{ AutomationAssumeRole }}",
"parameters": {
"AutomationAssumeRole": {
"type": "String",
"description": "(Required) The ARN of the role that allows Automation
to perform the actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager
Automation uses your IAM permissions to run this runbook.",
"default": ""
},
"InstanceId": {
"type": "String",
"description": "(Required) The Instance Id whose root EBS volume you want to
restore the latest Snapshot.",
"default": ""
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "getInstanceDetails",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeInstances",
"InstanceIds": [
"{{ InstanceId }}"
]
},
"outputs": [
{
"Name": "availabilityZone",
"Selector": "$.Reservations[0].Instances[0].Placement.AvailabilityZone",
"Type": "String"
},
{
"Name": "rootDeviceName",
"Selector": "$.Reservations[0].Instances[0].RootDeviceName",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "getRootVolumeId"
},
{
"name": "getRootVolumeId",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeVolumes",
"Filters": [
{
"Name": "attachment.device",
"Values": [
"{{ getInstanceDetails.rootDeviceName }}"
]
},
{
"Name": "attachment.instance-id",
"Values": [
"{{ InstanceId }}"
]
}
]
},
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},
{

},
{

},
{

"outputs": [
{
"Name": "rootVolumeId",
"Selector": "$.Volumes[0].VolumeId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "getSnapshotsByStartTime"
"name": "getSnapshotsByStartTime",
"action": "aws:executeScript",
"timeoutSeconds": 45,
"onFailure": "Continue",
"inputs": {
"Runtime": "python3.6",
"Handler": "getSnapshotsByStartTime",
"InputPayload": {
"rootVolumeId": "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
},
"Attachment": "getSnapshotsByStartTime.py"
},
"outputs": [
{
"Name": "Payload",
"Selector": "$.Payload",
"Type": "StringMap"
},
{
"Name": "latestSnapshotId",
"Selector": "$.Payload.latestSnapshotId",
"Type": "String"
},
{
"Name": "noSnapshotFound",
"Selector": "$.Payload.noSnapshotFound",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "branchFromResults"
"name": "branchFromResults",
"action": "aws:branch",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Choices": [
{
"NextStep": "createNewRootVolumeFromSnapshot",
"Not": {
"Variable": "{{ getSnapshotsByStartTime.noSnapshotFound }}",
"StringEquals": "NoSnapshotFound"
}
}
]
},
"isEnd": true
"name": "createNewRootVolumeFromSnapshot",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateVolume",
"AvailabilityZone": "{{ getInstanceDetails.availabilityZone }}",
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},
{

},
{

},
{

},
{

"SnapshotId": "{{ getSnapshotsByStartTime.latestSnapshotId }}"
},
"outputs": [
{
"Name": "newRootVolumeId",
"Selector": "$.VolumeId",
"Type": "String"
}
],
"nextStep": "stopInstance"
"name": "stopInstance",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "StopInstances",
"InstanceIds": [
"{{ InstanceId }}"
]
},
"nextStep": "verifyVolumeAvailability"
"name": "verifyVolumeAvailability",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 120,
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeVolumes",
"VolumeIds": [
"{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
],
"PropertySelector": "$.Volumes[0].State",
"DesiredValues": [
"available"
]
},
"nextStep": "verifyInstanceStopped"
"name": "verifyInstanceStopped",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 120,
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeInstances",
"InstanceIds": [
"{{ InstanceId }}"
],
"PropertySelector": "$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"DesiredValues": [
"stopped"
]
},
"nextStep": "detachRootVolume"
"name": "detachRootVolume",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DetachVolume",
"VolumeId": "{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
"nextStep": "verifyRootVolumeDetached"
"name": "verifyRootVolumeDetached",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 30,
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeVolumes",
"VolumeIds": [
"{{ getRootVolumeId.rootVolumeId }}"
],
"PropertySelector": "$.Volumes[0].State",
"DesiredValues": [
"available"
]
},
"nextStep": "attachNewRootVolume"
"name": "attachNewRootVolume",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "AttachVolume",
"Device": "{{ getInstanceDetails.rootDeviceName }}",
"InstanceId": "{{ InstanceId }}",
"VolumeId": "{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
},
"nextStep": "verifyNewRootVolumeAttached"
"name": "verifyNewRootVolumeAttached",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 30,
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeVolumes",
"VolumeIds": [
"{{ createNewRootVolumeFromSnapshot.newRootVolumeId }}"
],
"PropertySelector": "$.Volumes[0].Attachments[0].State",
"DesiredValues": [
"attached"
]
},
"nextStep": "startInstance"
"name": "startInstance",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "StartInstances",
"InstanceIds": [
"{{ InstanceId }}"
]
}

}
],
"files": {
"getSnapshotsByStartTime.py": {
"checksums": {
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}

}

}

}

"sha256": "sampleETagValue"

Crie uma AMI e uma cópia entre regiões
Criar uma Amazon Machine Image (AMI) de uma instância é um processo comum usado em backup e
recuperação. Também é possível optar por copiar uma AMI em outra Região da AWS como parte de uma
arquitetura de recuperação de desastres. A automação de tarefas de manutenção comuns poderá reduzir
o tempo de inatividade se um problema exigir failover. AWS Systems Manager As ações do Automation
podem ajudar você a fazer isso. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager.
O runbook AWS Systems Manager de exemplo a seguir realiza estas ações:
• Usa a ação de automação aws:executeAwsApi para criar uma AMI.
• Usa a ação de automação aws:waitForAwsResourceProperty para confirmar a disponibilidade da
AMI.
• Usa a ação de automação aws:executeScript para copiar a AMI na região de destino.
YAML

--description: Custom Automation Backup and Recovery Sample
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: "{{ AutomationAssumeRole }}"
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: "(Required) The ARN of the role that allows Automation to perform
the actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager Automation
uses your IAM permissions to use this runbook."
default: ''
InstanceId:
type: String
description: "(Required) The ID of the EC2 instance."
default: ''
mainSteps:
- name: createImage
action: aws:executeAwsApi
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: CreateImage
InstanceId: "{{ InstanceId }}"
Name: "Automation Image for {{ InstanceId }}"
NoReboot: false
outputs:
- Name: newImageId
Selector: "$.ImageId"
Type: String
nextStep: verifyImageAvailability
- name: verifyImageAvailability
action: aws:waitForAwsResourceProperty
timeoutSeconds: 600
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeImages
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ImageIds:
- "{{ createImage.newImageId }}"
PropertySelector: "$.Images[0].State"
DesiredValues:
- available
nextStep: copyImage
- name: copyImage
action: aws:executeScript
timeoutSeconds: 45
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.6
Handler: crossRegionImageCopy
InputPayload:
newImageId : "{{ createImage.newImageId }}"
Script: |def crossRegionImageCopy(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2', region_name='us-east-1')
newImageId = events['newImageId']
ec2.copy_image(
Name='DR Copy for ' + newImageId,
SourceImageId=newImageId,
SourceRegion='us-west-2'
)

JSON
{

"description": "Custom Automation Backup and Recovery Sample",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{ AutomationAssumeRole }}",
"parameters": {
"AutomationAssumeRole": {
"type": "String",
"description": "(Required) The ARN of the role that allows Automation
to perform\nthe actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager
Automation\nuses your IAM permissions to run this runbook.",
"default": ""
},
"InstanceId": {
"type": "String",
"description": "(Required) The ID of the EC2 instance.",
"default": ""
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "createImage",
"action": "aws:executeAwsApi",
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "CreateImage",
"InstanceId": "{{ InstanceId }}",
"Name": "Automation Image for {{ InstanceId }}",
"NoReboot": false
},
"outputs": [
{
"Name": "newImageId",
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"Selector": "$.ImageId",
"Type": "String"

},
{

},
{

}

}
],
"nextStep": "verifyImageAvailability"
"name": "verifyImageAvailability",
"action": "aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds": 600,
"inputs": {
"Service": "ec2",
"Api": "DescribeImages",
"ImageIds": [
"{{ createImage.newImageId }}"
],
"PropertySelector": "$.Images[0].State",
"DesiredValues": [
"available"
]
},
"nextStep": "copyImage"
"name": "copyImage",
"action": "aws:executeScript",
"timeoutSeconds": 45,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"Runtime": "python3.6",
"Handler": "crossRegionImageCopy",
"InputPayload": {
"newImageId": "{{ createImage.newImageId }}"
},
"Attachment": "crossRegionImageCopy.py"
}

}
],
"files": {
"crossRegionImageCopy.py": {
"checksums": {
"sha256": "sampleETagValue"
}
}
}

Referência do runbook do Systems Manager
Automation
Para ajudar você a começar rapidamente, o AWS Systems Manager fornece runbooks predefinidos. Esses
runbooks são mantidos pela Amazon Web Services, AWS Support e AWS Config. A referência do runbook
descreve cada um dos runbooks predefinidos fornecidos pelo Systems Manager, AWS Support e AWS
Config. Para obter mais informações, consulte Referência do runbook do Systems Manager Automation.

Demonstrações do Automation
As demonstrações a seguir ajudarão você a começar a usar o AWS Systems Manager Automation criando
e usando seus próprios runbooks e runbooks predefinidos. O Automation é um recurso do AWS Systems
Manager.
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Antes de começar, você deve configurar funções e permissões de Automação. Para mais informações,
consulte Configurar a automação (p. 424). Para obter informações sobre como criar um runbook
personalizado, consulte Criar runbooks do Automation (p. 627) e Aplicar patch a uma AMI Windows
Server (p. 685).
Demonstrações
• Criar runbooks do Automation (p. 627)
• Usar o Document Builder para criar um runbook personalizado (p. 671)
• Aplicar patches a imagens de máquina da Amazon (p. 677)
• Usar as automações de autoatendimento do AWS Support (p. 701)
• Usar transformadores de entrada com automação (p. 711)
• Usar a Automação com o Jenkins (p. 712)

Criar runbooks do Automation
Cada runbook no Automation, um recurso do AWS Systems Manager, define uma automação. Os
runbooks do Automation definem as ações que são executadas durante uma automação. No conteúdo do
runbook, você define os parâmetros de entrada, saídas e ações que o Systems Manager realiza nas suas
instâncias gerenciadas e os recursos da AWS.
A Automação inclui vários runbooks predefinidos que você pode usar para executar tarefas comuns, como
reiniciar uma ou mais instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou criar uma Amazon
Machine Image (AMI). No entanto, seus casos de uso podem se estender além dos recursos dos runbooks
predefinidos. Se esse for o caso, você pode criar seus próprios runbooks e modificá-los de acordo com
suas necessidades.
Um runbook consiste em ações de automação, parâmetros para essas ações e parâmetros de entrada
especificados. O conteúdo de um runbook é escrito em YAML ou JSON. Se você não estiver familiarizado
com YAML ou JSON, recomendamos usar o Document Builder ou aprender mais sobre qualquer
linguagem de marcação, antes de tentar criar seu próprio runbook. Para obter mais informações sobre o
Document Builder, consulte Usar o Document Builder para criar um runbook personalizado (p. 671).
As seções a seguir ajudarão você a criar seu primeiro runbook.

Identifique seu caso de uso
A primeira etapa na criação de um runbook é identificar o caso de uso. Por exemplo, você agendou o
runbook AWS-CreateImage para ser executado diariamente em todas as instâncias do Amazon EC2 de
produção. No final do mês, você percebe que tem mais imagens do que são necessárias para obter pontos
de recuperação. No futuro, você precisará excluir automaticamente a AMI mais antiga de uma instância
do Amazon EC2, quando uma nova AMI for criada. Para fazer isso, você cria um novo runbook que faz o
seguinte:
1. Executa a ação aws:createImage e especifica o ID da instância na descrição da imagem.
2. Executa a ação aws:waitForAwsResourceProperty para sondar o estado da imagem até que ela
esteja available.
3. Depois que o estado da imagem estiver available, o aws:executeScript executa um script Python
personalizado que reúne os IDs de todas as imagens associadas à sua instância do Amazon EC2.
O script faz isso filtrando, usando o ID da instância na descrição da imagem que você especificou na
criação. Em seguida, o script classifica a lista de IDs de imagem com base no creationDate da
imagem e emite o ID da AMI mais antiga.
4. Por último, a ação aws:deleteImage é executada para excluir a AMI mais antiga, usando o ID do
resultado da etapa anterior.
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Nesse cenário, você já estava usando o runbook AWS-CreateImage, mas descobriu que seu caso de uso
exigia maior flexibilidade. Esta é uma situação comum porque pode haver sobreposição entre runbooks e
ações de automação. Como resultado, talvez seja necessário ajustar quais runbooks ou ações você deve
usar para resolver seu caso de uso.
Por exemplo, as ações aws:executeScript e aws:invokeLambdaFunction permitem que você
execute scripts personalizados como parte de sua automação. Para escolher entre eles, você pode preferir
o aws:invokeLambdaFunction devido às linguagens do tempo de execução adicionais suportadas. No
entanto, você pode preferir o aws:executeScript, porque permite criar conteúdo de script diretamente
em runbooks YAML e fornecer conteúdo de script como anexos para runbooks JSON. Você também pode
considerar o aws:executeScript para ser mais simples em termos de configuração do AWS Identity
and Access Management (IAM). Como ele usa as permissões fornecidas no AutomationAssumeRole, o
aws:executeScript não requer uma função do AWS Lambda de execução da função.
Em qualquer cenário específico, uma ação pode fornecer mais flexibilidade, ou funcionalidade adicional,
sobre outra. Portanto, recomendamos que você revise os parâmetros de entrada disponíveis para
o runbook ou ação que quiser usar, para determinar qual melhor se adapta ao seu caso de uso e
preferências.

Configuração do ambiente de desenvolvimento
Depois de identificar seu caso de uso e os runbooks predefinidos ou ações de automação que deseja usar
no runbook, é hora de configurar seu ambiente de desenvolvimento para o conteúdo do runbook. Para
desenvolver o conteúdo do runbook, recomendamos usar o AWS Toolkit for Visual Studio Code em vez do
console de documentos do Systems Manager.
O Toolkit for VS Code é uma extensão de código aberto para o Visual Studio Code (VS Code) que oferece
mais recursos do que o console Systems Manager Documents. Os recursos úteis incluem validação de
esquema para YAML e JSON, trechos para tipos de ação de automação e suporte de preenchimento
automático para várias opções em YAML e JSON.
Para obter mais informações sobre como instalar o Toolkit for VS Code, consulte Instalar o AWS Toolkit for
Visual Studio Code. Para obter mais informações sobre como usar o Toolkit for VS Code para desenvolver
runbooks, consulte Trabalhar com documentos do Systems Manager Automation no Manual do usuário do
AWS Toolkit for Visual Studio Code.

Desenvolva conteúdo do runbook
Com o caso de uso identificado e o ambiente configurado, você está pronto para desenvolver o conteúdo
do runbook. Seu caso de uso e suas preferências ditarão em grande parte as ações de automação ou os
runbooks que você usa no conteúdo do runbook. Algumas ações suportam apenas um subconjunto de
parâmetros de entrada quando comparadas a outra ação que permite realizar uma tarefa semelhante.
Outras ações têm resultados específicos, como aws:createImage, onde algumas ações permitem que
você defina suas próprias saídas, como aws:executeAwsApi.
Se você não tiver certeza de como usar uma ação específica em seu runbook, recomendamos
analisar a entrada correspondente para a ação na seção Referência de ações do Systems Manager
Automation (p. 496). Recomendamos também examinar o conteúdo de runbooks predefinidos para
ver exemplos reais de como essas ações são usadas. Para obter mais exemplos de aplicações reais de
runbooks, consulte Cenários de exemplo e soluções personalizadas do runbook (p. 597).
Para demonstrar as diferenças de simplicidade e flexibilidade que o conteúdo do runbook fornece, os
tutoriais a seguir fornecem um exemplo de como aplicar patches a grupos de instâncias do Amazon EC2
em etapas:
• the section called “Exemplo 1: criação de runbooks pai-filho” (p. 629): neste exemplo, dois runbooks
são usados em um relacionamento pai-filho. O runbook pai inicia uma automação de controle de taxa do
runbook filho.
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• the section called “Exemplo 2: Runbook com script” (p. 645): este exemplo demonstra como você pode
realizar as mesmas tarefas do Exemplo 1 condensando o conteúdo em um único runbook e usando
scripts em seu runbook.

Exemplo 1: criação de runbooks pai-filho
O exemplo a seguir demonstra como criar dois runbooks que corrigem grupos marcados de instâncias
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em estágios. Esses runbooks são usados em um
relacionamento pai-filho com o runbook pai usado para iniciar uma automação de controle de taxa do
runbook filho. Para obter mais informações sobre automações de controle de taxas, consulte Execução
de automações em grande escala (p. 441). Para obter mais informações sobre as ações de automação
usadas neste exemplo, consulte a Referência de ações do Systems Manager Automation (p. 496).

Crie o runbook filho
Este exemplo de runbook aborda o seguinte cenário. Emily é engenheira de sistemas na AnyCompany
Consultants, LLC. Ela precisa configurar patches para grupos de instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) que hospedam bancos de dados primários e secundários. As aplicações acessam
esses bancos de dados 24 horas por dia, portanto, uma das instâncias do banco de dados deve estar
sempre disponível.
Ela decide que a aplicação de patches nas instâncias em etapas é a melhor abordagem. O grupo principal
de instâncias de banco de dados receberão o patch primeiro, seguido pelo grupo secundário de instâncias
de banco de dados. Além disso, para evitar custos adicionais, deixando instâncias em execução que foram
interrompidas anteriormente, Emily quer que as instâncias corrigidas sejam retornadas ao seu estado
original, antes da aplicação de patches.
Emily identifica os grupos primário e secundário de instâncias de banco de dados pelas tags associadas
às instâncias. Ela decide criar um runbook pai que inicia uma automação de controle de taxa de um
runbook filho. Ao fazer isso, ela pode direcionar as tags associadas aos grupos primário e secundário de
instâncias do banco de dados e gerenciar a simultaneidade das automações filho. Depois de analisar os
documentos do Systems Manager (SSM) disponíveis para aplicação de patches, ela escolhe o documento
AWS-RunPatchBaseline. Usando este documento do SSM, seus colegas podem revisar as informações
de conformidade de patch associadas após a conclusão da operação de patch.
Para começar a criar o conteúdo do runbook, Emily analisa as ações de automação disponíveis e começa
a criar o conteúdo para o runbook filho da seguinte maneira:
1. Primeiro, ela fornece valores para o esquema e a descrição do runbook e define os parâmetros de
entrada para o runbook filho.
Utilizando o parâmetro AutomationAssumeRole, Emily e seus colegas podem usar uma função
do IAM existente que permite que o Automation realize ações no runbook em seu nome. Emily usa
o parâmetro InstanceId para determinar a instância que deve ser corrigida. Opcionalmente, os
parâmetros Operation, RebootOption e SnapshotId podem ser usados para fornecer valores para
documentar os parâmetros para AWS-RunPatchBaseline. Para evitar que valores inválidos sejam
fornecidos a esses parâmetros do documento, ela define a propriedade allowedValues conforme
necessário.
YAML
schemaVersion: '0.3'
description: 'An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon EC2
instances in stages.'
assumeRole: '{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: >-
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'(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role that allows
Automation to perform the
actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager
Automation uses your IAM permissions to operate this runbook.'
default: ''
InstanceId:
type: String
description: >'(Required) The instance you want to patch.'
SnapshotId:
type: String
description: '(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch baseline
snapshot.'
default: ''
RebootOption:
type: String
description: '(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation. If you
choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as non-compliant
until a subsequent reboot and scan.'
allowedValues:
- NoReboot
- RebootIfNeeded
default: RebootIfNeeded
Operation:
type: String
description: '(Optional) The update or configuration to perform on the instance.
The system checks if patches specified in the patch baseline are installed on the
instance. The install operation installs patches missing from the baseline.'
allowedValues:
- Install
- Scan
default: Install

JSON
{

"schemaVersion":"0.3",
"description":"An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon
EC2 instances in stages.",
"assumeRole":"{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters":{
"AutomationAssumeRole":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
role that allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is
specified, Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this
runbook.",
"default":""
},
"InstanceId":{
"type":"String",
"description":"(Required) The instance you want to patch."
},
"SnapshotId":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch
baseline snapshot.",
"default":""
},
"RebootOption":{
"type":"String",
"description":"(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation.
If you choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as noncompliant until a subsequent reboot and scan.",
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"allowedValues":[
"NoReboot",
"RebootIfNeeded"
],
"default":"RebootIfNeeded"

},
"Operation":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The update or configuration to perform on the
instance. The system checks if patches specified in the patch baseline are installed
on the instance. The install operation installs patches missing from the baseline.",
"allowedValues":[
"Install",
"Scan"
],
"default":"Install"
}
}
},

2. Com os elementos de nível superior definidos, Emily prossegue com a criação das ações que compõem
as mainSteps do runbook. A primeira etapa gera o estado atual da instância de destino especificada
no parâmetro de entrada InstanceId usando a ação aws:executeAwsApi. A saída desta ação é
usada em ações posteriores.
YAML
mainSteps:
- name: getInstanceState
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
inputs:
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
outputs:
- Name: instanceState
Selector: '$.Reservations[0].Instances[0].State.Name'
Type: String
nextStep: branchOnInstanceState

JSON
"mainSteps":[
{
"name":"getInstanceState",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"inputs":null,
"Service":"ec2",
"Api":"DescribeInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
]
},
"outputs":[
{
"Name":"instanceState",
"Selector":"$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"Type":"String"
}
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},

],
"nextStep":"branchOnInstanceState"

3. Em vez de iniciar manualmente e manter o controle do estado original de cada instância que precisa
ser corrigida, Emily usa a saída da ação anterior para ramificar a automação com base no estado
da instância de destino. Isso permite que a automação execute etapas diferentes dependendo das
condições definidas na ação aws:branch e melhora a eficiência geral da automação sem intervenção
manual.
Se o estado da instância já for running, a automação prossegue com o patch da instância com o
documento AWS-RunPatchBaseline usando a ação aws:runCommand.
Se o estado da instância for stopping, as pesquisas de automação sondam para a instância alcançar
o estado stopped, usando a aws:waitForAwsResourceProperty, inicia a instância usando a ação
executeAwsApi, e sonda a instância para alcançar um estado running antes de aplicar os patches
nela.
Se o estado da instância for stopped, as pesquisas de automação iniciam a instância e a sonda para
alcançar o estado running, antes de aplicar os patches na instância, usando as mesmas ações.
YAML
- name: branchOnInstanceState
action: 'aws:branch'
onFailure: Abort
inputs:
Choices:
- NextStep: startInstance
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: stopped
- NextStep: verifyInstanceStopped
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: stopping
- NextStep: patchInstance
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: running
isEnd: true
- name: startInstance
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StartInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
nextStep: verifyInstanceRunning
- name: verifyInstanceRunning
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
PropertySelector: '$.Reservations[0].Instances[0].State.Name'
DesiredValues:
- running
nextStep: patchInstance
- name: verifyInstanceStopped
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
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Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
PropertySelector: '$.Reservations[0].Instances[0].State.Name'
DesiredValues:
- stopped
nextStep: startInstance
- name: patchInstance
action: 'aws:runCommand'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 5400
inputs:
DocumentName: 'AWS-RunPatchBaseline'
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
Parameters:
SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'

JSON
{

},
{

},

"name":"branchOnInstanceState",
"action":"aws:branch",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Choices":[
{
"NextStep":"startInstance",
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"stopped"
},
{
"Or":[
{
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"stopping"
}
],
"NextStep":"verifyInstanceStopped"
},
{
"NextStep":"patchInstance",
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"running"
}
]
},
"isEnd":true
"name":"startInstance",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"StartInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
]
},
"nextStep":"verifyInstanceRunning"
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{

},
{

},
{

},

"name":"verifyInstanceRunning",
"action":"aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds":120,
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"DescribeInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
],
"PropertySelector":"$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"DesiredValues":[
"running"
]
},
"nextStep":"patchInstance"
"name":"verifyInstanceStopped",
"action":"aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds":120,
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"DescribeInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
],
"PropertySelector":"$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"DesiredValues":[
"stopped"
],
"nextStep":"startInstance"
}
"name":"patchInstance",
"action":"aws:runCommand",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":5400,
"inputs":{
"DocumentName":"AWS-RunPatchBaseline",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
],
"Parameters":{
"SnapshotId":"{{SnapshotId}}",
"RebootOption":"{{RebootOption}}",
"Operation":"{{Operation}}"
}
}

4. Após a conclusão da operação de patch, Emily deseja que a automação retorne a instância de destino
ao mesmo estado em que estava antes da automação ser iniciada. Ela faz isso usando novamente a
saída da primeira ação. As ramificações de automação com base no estado original da instância de
destino usando a ação aws:branch. Se a instância estava anteriormente em outro estado diferente de
running, ela será interrompida. Caso contrário, se o estado da instância for running, a automação é
encerrada.
YAML
- name: branchOnOriginalInstanceState
action: 'aws:branch'
onFailure: Abort
inputs:
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Choices:
- NextStep: stopInstance
Not:
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: running
isEnd: true
- name: stopInstance
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StopInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'

JSON
{

},
{

}

]

}

"name":"branchOnOriginalInstanceState",
"action":"aws:branch",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Choices":[
{
"NextStep":"stopInstance",
"Not":{
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"running"
}
}
]
},
"isEnd":true
"name":"stopInstance",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"StopInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
]
}

5. Emily analisa o conteúdo do runbook filho concluído e cria o runbook na mesma Conta da AWS e
Região da AWS das instâncias de destino. Agora ela está pronta para continuar com a criação do
conteúdo do runbook pai. Abaixo está o conteúdo do runbook filho concluído.
YAML
schemaVersion: '0.3'
description: 'An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon EC2
instances in stages.'
assumeRole: '{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: >-
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'(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role that allows
Automation to perform the
actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager
Automation uses your IAM permissions to operate this runbook.'
default: ''
InstanceId:
type: String
description: >'(Required) The instance you want to patch.'
SnapshotId:
type: String
description: '(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch baseline
snapshot.'
default: ''
RebootOption:
type: String
description: '(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation. If you
choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as non-compliant
until a subsequent reboot and scan.'
allowedValues:
- NoReboot
- RebootIfNeeded
default: RebootIfNeeded
Operation:
type: String
description: '(Optional) The update or configuration to perform on the instance.
The system checks if patches specified in the patch baseline are installed on the
instance. The install operation installs patches missing from the baseline.'
allowedValues:
- Install
- Scan
default: Install
mainSteps:
- name: getInstanceState
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
inputs:
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
outputs:
- Name: instanceState
Selector: '$.Reservations[0].Instances[0].State.Name'
Type: String
nextStep: branchOnInstanceState
- name: branchOnInstanceState
action: 'aws:branch'
onFailure: Abort
inputs:
Choices:
- NextStep: startInstance
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: stopped
- Or:
- Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: stopping
NextStep: verifyInstanceStopped
- NextStep: patchInstance
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: running
isEnd: true
- name: startInstance
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
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-

-

-

-

-

inputs:
Service: ec2
Api: StartInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
nextStep: verifyInstanceRunning
name: verifyInstanceRunning
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
PropertySelector: '$.Reservations[0].Instances[0].State.Name'
DesiredValues:
- running
nextStep: patchInstance
name: verifyInstanceStopped
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 120
inputs:
Service: ec2
Api: DescribeInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
PropertySelector: '$.Reservations[0].Instances[0].State.Name'
DesiredValues:
- stopped
nextStep: startInstance
name: patchInstance
action: 'aws:runCommand'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 5400
inputs:
DocumentName: 'AWS-RunPatchBaseline'
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'
Parameters:
SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
name: branchOnOriginalInstanceState
action: 'aws:branch'
onFailure: Abort
inputs:
Choices:
- NextStep: stopInstance
Not:
Variable: '{{getInstanceState.instanceState}}'
StringEquals: running
isEnd: true
name: stopInstance
action: 'aws:executeAwsApi'
onFailure: Abort
inputs:
Service: ec2
Api: StopInstances
InstanceIds:
- '{{InstanceId}}'

JSON
{
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"schemaVersion":"0.3",
"description":"An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon
EC2 instances in stages.",
"assumeRole":"{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters":{
"AutomationAssumeRole":{
"type":"String",
"description":"'(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
role that allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is
specified, Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this
runbook.'",
"default":""
},
"InstanceId":{
"type":"String",
"description":"'(Required) The instance you want to patch.'"
},
"SnapshotId":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch
baseline snapshot.",
"default":""
},
"RebootOption":{
"type":"String",
"description":"(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation.
If you choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as noncompliant until a subsequent reboot and scan.",
"allowedValues":[
"NoReboot",
"RebootIfNeeded"
],
"default":"RebootIfNeeded"
},
"Operation":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The update or configuration to perform on the
instance. The system checks if patches specified in the patch baseline are installed
on the instance. The install operation installs patches missing from the baseline.",
"allowedValues":[
"Install",
"Scan"
],
"default":"Install"
}
},
"mainSteps":[
{
"name":"getInstanceState",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"inputs":null,
"Service":"ec2",
"Api":"DescribeInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
]
},
"outputs":[
{
"Name":"instanceState",
"Selector":"$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"Type":"String"
}
],
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},
{

},
{

},
{

},
{

"nextStep":"branchOnInstanceState"
"name":"branchOnInstanceState",
"action":"aws:branch",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Choices":[
{
"NextStep":"startInstance",
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"stopped"
},
{
"Or":[
{
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"stopping"
}
],
"NextStep":"verifyInstanceStopped"
},
{
"NextStep":"patchInstance",
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"running"
}
]
},
"isEnd":true
"name":"startInstance",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"StartInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
]
},
"nextStep":"verifyInstanceRunning"
"name":"verifyInstanceRunning",
"action":"aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds":120,
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"DescribeInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
],
"PropertySelector":"$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"DesiredValues":[
"running"
]
},
"nextStep":"patchInstance"
"name":"verifyInstanceStopped",
"action":"aws:waitForAwsResourceProperty",
"timeoutSeconds":120,
"inputs":{
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

}

"Service":"ec2",
"Api":"DescribeInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
],
"PropertySelector":"$.Reservations[0].Instances[0].State.Name",
"DesiredValues":[
"stopped"
],
"nextStep":"startInstance"

"name":"patchInstance",
"action":"aws:runCommand",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":5400,
"inputs":{
"DocumentName":"AWS-RunPatchBaseline",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
],
"Parameters":{
"SnapshotId":"{{SnapshotId}}",
"RebootOption":"{{RebootOption}}",
"Operation":"{{Operation}}"
}
}
"name":"branchOnOriginalInstanceState",
"action":"aws:branch",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Choices":[
{
"NextStep":"stopInstance",
"Not":{
"Variable":"{{getInstanceState.instanceState}}",
"StringEquals":"running"
}
}
]
},
"isEnd":true
"name":"stopInstance",
"action":"aws:executeAwsApi",
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Service":"ec2",
"Api":"StopInstances",
"InstanceIds":[
"{{InstanceId}}"
]
}

Para obter mais informações sobre as ações de automação usadas neste exemplo, consulte a Referência
de ações do Systems Manager Automation (p. 496).

640

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Automation

Crie o runbook pai
Esse exemplo de runbook continua o cenário descrito na seção anterior. Agora que Emily criou o runbook
filho, ela começa a criar o conteúdo para o runbook pai da seguinte maneira:
1. Primeiro, ela fornece valores para o esquema e a descrição do runbook e define os parâmetros de
entrada para o runbook pai.
Utilizando o parâmetro AutomationAssumeRole, Emily e seus colegas podem usar uma função
do IAM existente que permite que o Automation realize ações no runbook em seu nome. Emily usa
os parâmetros PatchGroupPrimaryKey e PatchGroupPrimaryValue para especificar a tag
associada ao grupo primário de instâncias de banco de dados que será corrigido. Ela usa os parâmetros
PatchGroupSecondaryKey e PatchGroupSecondaryValue para especificar as tags associadas ao
grupo secundário de instâncias de banco de dados nos quais os patches serão aplicados.
YAML
description: 'An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon EC2
instances in stages.'
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: '(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role that
allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified,
Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this runbook.'
default: ''
PatchGroupPrimaryKey:
type: String
description: '(Required) The key of the tag for the primary group of instances
you want to patch.''
PatchGroupPrimaryValue:
type: String
description: '(Required) The value of the tag for the primary group of instances
you want to patch.'
PatchGroupSecondaryKey:
type: String
description: '(Required) The key of the tag for the secondary group of instances
you want to patch.'
PatchGroupSecondaryValue:
type: String
description: '(Required) The value of the tag for the secondary group of
instances you want to patch.'

JSON
{

"schemaVersion": "0.3",
"description": "An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon
EC2 instances in stages.",
"assumeRole": "{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters": {
"AutomationAssumeRole": {
"type": "String",
"description": "(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
role that allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is
specified, Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this
runbook.",
"default": ""
},
"PatchGroupPrimaryKey": {
"type": "String",
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"description": "(Required)
instances you want to patch."
},
"PatchGroupPrimaryValue": {
"type": "String",
"description": "(Required)
instances you want to patch."
},
"PatchGroupSecondaryKey": {
"type": "String",
"description": "(Required)
instances you want to patch."
},
"PatchGroupSecondaryValue": {
"type": "String",
"description": "(Required)
instances you want to patch."
}
}
},

The key of the tag for the primary group of

The value of the tag for the primary group of

The key of the tag for the secondary group of

The value of the tag for the secondary group of

2. Com os elementos de nível superior definidos, Emily prossegue com a criação das ações que compõem
as mainSteps do runbook.
A primeira ação inicia uma automação de controle de taxa usando o runbook filho recém-criado,
direcionado a instâncias associadas à tag especificada no PatchGroupPrimaryKey e nos parâmetros
de entrada PatchGroupPrimaryValue. Ela usa os valores fornecidos aos parâmetros de entrada
para especificar a chave e o valor da tag associada ao grupo primário de instâncias de banco de dados
nos quais deseja aplicar o patch.
Depois que a primeira automação for concluída, a segunda ação inicia outra automação de
controle de taxa usando o runbook filho direcionado a instâncias associadas à tag especificada no
PatchGroupSecondaryKey e no parâmetros de entrada do PatchGroupSecondaryValue. Ela usa
os valores fornecidos aos parâmetros de entrada para especificar a chave e o valor da tag associada ao
grupo secundário de instâncias de banco de dados nos quais deseja aplicar o patch.
YAML
mainSteps:
- name: patchPrimaryTargets
action: 'aws:executeAutomation'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: RunbookTutorialChildAutomation
Targets:
- Key: 'tag:{{PatchGroupPrimaryKey}}'
Values:
- '{{PatchGroupPrimaryValue}}'
TargetParameterName: 'InstanceId'
- name: patchSecondaryTargets
action: 'aws:executeAutomation'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: RunbookTutorialChildAutomation
Targets:
- Key: 'tag:{{PatchGroupSecondaryKey}}'
Values:
- '{{PatchGroupSecondaryValue}}'
TargetParameterName: 'InstanceId'
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JSON
"mainSteps":[
{
"name":"patchPrimaryTargets",
"action":"aws:executeAutomation",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"RunbookTutorialChildAutomation",
"Targets":[
{
"Key":"tag:{{PatchGroupPrimaryKey}}",
"Values":[
"{{PatchGroupPrimaryValue}}"
]
}
],
"TargetParameterName":"InstanceId"
}
},
{
"name":"patchSecondaryTargets",
"action":"aws:executeAutomation",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"RunbookTutorialChildAutomation",
"Targets":[
{
"Key":"tag:{{PatchGroupSecondaryKey}}",
"Values":[
"{{PatchGroupSecondaryValue}}"
]
}
],
"TargetParameterName":"InstanceId"
}
}
]
}

3. Emily analisa o conteúdo do runbook pai concluído e cria o runbook na mesma Conta da AWS e Região
da AWS das instâncias de destino. Agora ela está pronta para testar seus runbooks para garantir que a
automação funcione conforme desejado antes de implementá-la em seu ambiente de produção. Abaixo
está o conteúdo do runbook pai concluído.
YAML
description: An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon EC2
instances in stages.
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: '(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role that
allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified,
Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this runbook.'
default: ''
PatchGroupPrimaryKey:
type: String
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description: (Required) The key of the tag for the primary group of instances you
want to patch.
PatchGroupPrimaryValue:
type: String
description: '(Required) The value of the tag for the primary group of instances
you want to patch. '
PatchGroupSecondaryKey:
type: String
description: (Required) The key of the tag for the secondary group of instances
you want to patch.
PatchGroupSecondaryValue:
type: String
description: '(Required) The value of the tag for the secondary group of
instances you want to patch. '
mainSteps:
- name: patchPrimaryTargets
action: 'aws:executeAutomation'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: RunbookTutorialChildAutomation
Targets:
- Key: 'tag:{{PatchGroupPrimaryKey}}'
Values:
- '{{PatchGroupPrimaryValue}}'
TargetParameterName: 'InstanceId'
- name: patchSecondaryTargets
action: 'aws:executeAutomation'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: RunbookTutorialChildAutomation
Targets:
- Key: 'tag:{{PatchGroupSecondaryKey}}'
Values:
- '{{PatchGroupSecondaryValue}}'
TargetParameterName: 'InstanceId'

JSON
{

"description":"An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon
EC2 instances in stages.",
"schemaVersion":"0.3",
"assumeRole":"{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters":{
"AutomationAssumeRole":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
role that allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is
specified, Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this
runbook.",
"default":""
},
"PatchGroupPrimaryKey":{
"type":"String",
"description":"(Required) The key of the tag for the primary group of
instances you want to patch."
},
"PatchGroupPrimaryValue":{
"type":"String",
"description":"(Required) The value of the tag for the primary group of
instances you want to patch. "
},
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"PatchGroupSecondaryKey":{
"type":"String",
"description":"(Required) The key of the tag for the secondary group of
instances you want to patch."
},
"PatchGroupSecondaryValue":{
"type":"String",
"description":"(Required) The value of the tag for the secondary group of
instances you want to patch. "
}
},
"mainSteps":[
{
"name":"patchPrimaryTargets",
"action":"aws:executeAutomation",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"RunbookTutorialChildAutomation",
"Targets":[
{
"Key":"tag:{{PatchGroupPrimaryKey}}",
"Values":[
"{{PatchGroupPrimaryValue}}"
]
}
],
"TargetParameterName":"InstanceId"
}
},
{
"name":"patchSecondaryTargets",
"action":"aws:executeAutomation",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"RunbookTutorialChildAutomation",
"Targets":[
{
"Key":"tag:{{PatchGroupSecondaryKey}}",
"Values":[
"{{PatchGroupSecondaryValue}}"
]
}
],
"TargetParameterName":"InstanceId"
}
}
]

}

Para obter mais informações sobre as ações de automação usadas neste exemplo, consulte a Referência
de ações do Systems Manager Automation (p. 496).

Exemplo 2: Runbook com script
Este exemplo de runbook aborda o seguinte cenário. Emily é engenheira de sistemas na AnyCompany
Consultants, LLC. Ela criou anteriormente dois runbooks que são usados em um relacionamento pai-filho
para grupos de patches de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que hospedam
bancos de dados primários e secundários. As aplicações acessam esses bancos de dados 24 horas por
dia, portanto, uma das instâncias do banco de dados deve estar sempre disponível.
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Com base nesse requisito, ela criou uma solução que corrige as instâncias em etapas usando o
documento do Systems Manager (SSM) AWS-RunPatchBaseline. Usando este documento do SSM,
seus colegas podem revisar as informações de conformidade de patch associadas após a conclusão da
operação de patch.
O grupo principal de instâncias de banco de dados recebem o patch primeiro, seguido pelo grupo
secundário de instâncias de banco de dados. Além disso, para evitar custos adicionais, deixando
instâncias em execução que foram interrompidas anteriormente, Emily garantiu que a automação
retornasse as instâncias corrigidas ao seu estado original antes da aplicação de patches ocorrer. Emily
usou tags associadas aos grupos primário e secundário de instâncias de banco de dados para identificar
quais instâncias devem ser corrigidas na ordem desejada.
A solução automatizada existente funciona, mas ela quer melhorar a solução, se possível. Para ajudar
na manutenção do conteúdo do runbook e facilitar a solução de problemas, ela gostaria de condensar
a automação em um único runbook e simplificar o número de parâmetros de entrada. Além disso, ela
gostaria de evitar a criação de várias automações filho.
Depois que Emily revisar as ações de automação disponíveis, ela determinará que pode melhorar sua
solução usando o aws:executeScript para executar seus scripts Python personalizados. Ela agora
começa a criar o conteúdo para o runbook da seguinte forma:
1. Primeiro, ela fornece valores para o esquema e a descrição do runbook e define os parâmetros de
entrada para o runbook pai.
Utilizando o parâmetro AutomationAssumeRole, Emily e seus colegas podem usar uma função do
IAM existente que permite que o Automation realize ações no runbook em seu nome. Ao contrário
do Exemplo 1 (p. 629), o parâmetro AutomationAssumeRole agora é necessário e não opcional.
Como este runbook inclui ações aws:executeScript, uma função de serviço (IAM) AWS Identity and
Access Management (ou função assumida) será sempre necessária. Este requisito é necessário porque
alguns dos scripts Python especificados para as ações chamam as operações de API da AWS.
Emily usa os parâmetros PrimaryPatchGroupTag e SecondaryPatchGroupTag para especificar
as tags associadas ao grupo secundário de instâncias de banco de dados que será corrigido. Para
simplificar os parâmetros de entrada necessários, ela decide usar os parâmetros StringMap em
vez de usar vários parâmetros String como ela usou no runbook de Exemplo 1. Opcionalmente, os
parâmetros Operation, RebootOption e SnapshotId podem ser usados para fornecer valores para
documentar os parâmetros para AWS-RunPatchBaseline. Para evitar que valores inválidos sejam
fornecidos a esses parâmetros do documento, ela define a propriedade allowedValues conforme
necessário.
YAML
description: 'An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon EC2
instances in stages.'
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: '(Required) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role that
allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified,
Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this runbook.'
PrimaryPatchGroupTag:
type: StringMap
description: '(Required) The tag for the primary group of instances you want to
patch. Specify a key-value pair. Example: {"key" : "value"}'
SecondaryPatchGroupTag:
type: StringMap
description: '(Required) The tag for the secondary group of instances you want to
patch. Specify a key-value pair. Example: {"key" : "value"}'
SnapshotId:
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type: String
description: '(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch baseline
snapshot.'
default: ''
RebootOption:
type: String
description: '(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation. If you
choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as non-compliant
until a subsequent reboot and scan.'
allowedValues:
- NoReboot
- RebootIfNeeded
default: RebootIfNeeded
Operation:
type: String
description: '(Optional) The update or configuration to perform on the instance.
The system checks if patches specified in the patch baseline are installed on the
instance. The install operation installs patches missing from the baseline.'
allowedValues:
- Install
- Scan
default: Install

JSON
{

"description":"An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon
EC2 instances in stages.",
"schemaVersion":"0.3",
"assumeRole":"{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters":{
"AutomationAssumeRole":{
"type":"String",
"description":"(Required) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
role that allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is
specified, Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this
runbook."
},
"PrimaryPatchGroupTag":{
"type":"StringMap",
"description":"(Required) The tag for the primary group of instances you
want to patch. Specify a key-value pair. Example: {\"key\" : \"value\"}"
},
"SecondaryPatchGroupTag":{
"type":"StringMap",
"description":"(Required) The tag for the secondary group of instances you
want to patch. Specify a key-value pair. Example: {\"key\" : \"value\"}"
},
"SnapshotId":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch
baseline snapshot.",
"default":""
},
"RebootOption":{
"type":"String",
"description":"(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation.
If you choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as noncompliant until a subsequent reboot and scan.",
"allowedValues":[
"NoReboot",
"RebootIfNeeded"
],
"default":"RebootIfNeeded"
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},
"Operation":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The update or configuration to perform on the
instance. The system checks if patches specified in the patch baseline are installed
on the instance. The install operation installs patches missing from the baseline.",
"allowedValues":[
"Install",
"Scan"
],
"default":"Install"
}
}
},

2. Com os elementos de nível superior definidos, Emily prossegue com a criação das ações que compõem
as mainSteps do runbook. A primeira etapa reúne os IDs de todas as instâncias associadas à
tag especificada no parâmetro PrimaryPatchGroupTag e resulta em um parâmetro StringMap
que contém o ID de instância e o estado atual da instância. A saída desta ação é usada em ações
posteriores.
Observe que o parâmetro de entrada do script é compatível com runbooks JSON. Os runbooks JSON
devem fornecer conteúdo de script usando o parâmetro de entrada do attachment.
YAML
mainSteps:
- name: getPrimaryInstanceState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: getInstanceStates
InputPayload:
primaryTag: '{{PrimaryPatchGroupTag}}'
Script: |def getInstanceStates(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
tag = events['primaryTag']
tagKey, tagValue = list(tag.items())[0]
instanceQuery = ec2.describe_instances(
Filters=[
{
"Name": "tag:" + tagKey,
"Values": [tagValue]
}]
)
if not instanceQuery['Reservations']:
noInstancesForTagString = "No instances found for specified tag."
return({ 'noInstancesFound' : noInstancesForTagString })
else:
queryResponse = instanceQuery['Reservations']
originalInstanceStates = {}
for results in queryResponse:
instanceSet = results['Instances']
for instance in instanceSet:
instanceId = instance['InstanceId']
originalInstanceStates[instanceId] = instance['State']['Name']
return originalInstanceStates
outputs:
- Name: originalInstanceStates
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Selector: $.Payload
Type: StringMap
nextStep: verifyPrimaryInstancesRunning

JSON
"mainSteps":[
{
"name":"getPrimaryInstanceState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"getInstanceStates",
"InputPayload":{
"primaryTag":"{{PrimaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"originalInstanceStates",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
}
],
"nextStep":"verifyPrimaryInstancesRunning"
},

3. Emily usa o resultado da ação anterior em outra ação do aws:executeScript para verificar se todas
as ocorrências associadas à tag especificada no parâmetro PrimaryPatchGroupTag estão em um
estado running.
Se o estado da instância já for running ou shutting-down, o script continua a percorrer as
instâncias restantes.
Se o estado da instância for stopping, o script sonda para que a instância atinja o estado stopped e
inicie a instância.
Se o estado da instância for stopped, o script inicia a instância.
YAML
- name: verifyPrimaryInstancesRunning
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: verifyInstancesRunning
InputPayload:
targetInstances: '{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def verifyInstancesRunning(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped':
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print("The target instance " + instance + " is stopped. The instance
will now be started.")
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
elif instanceDict[instance] == 'stopping':
print("The target instance " + instance + " is stopping. Polling for
instance to reach stopped state.")
while instanceDict[instance] != 'stopped':
poll = ec2.get_waiter('instance_stopped')
poll.wait(
InstanceIds=[instance]
)
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass
nextStep: waitForPrimaryRunningInstances

JSON
{

},

"name":"verifyPrimaryInstancesRunning",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"verifyInstancesRunning",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"waitForPrimaryRunningInstances"

4. Emily verifica se todas as instâncias associadas com a tag especificada no parâmetro
PrimaryPatchGroupTag foram iniciadas ou já estão em um estado running. Ele então usa outro
script para verificar se todas as instâncias, incluindo aquelas que foram iniciadas na ação anterior,
atingiram o estado running.
YAML
- name: waitForPrimaryRunningInstances
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 300
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: waitForRunningInstances
InputPayload:
targetInstances: '{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def waitForRunningInstances(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
poll = ec2.get_waiter('instance_running')
poll.wait(
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InstanceIds=[instance]
)
nextStep: returnPrimaryTagKey

JSON
{

},

"name":"waitForPrimaryRunningInstances",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":300,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"waitForRunningInstances",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"returnPrimaryTagKey"

5. Emily usa mais dois scripts para retornar valores String individuais da chave e valor da tag
especificada no parâmetro PrimaryPatchGroupTag. Os valores retornados por essas ações
permitem que ela forneça valores diretamente ao parâmetro Targets do documento AWSRunPatchBaseline. A automação prossegue então com a aplicação do patch na instância com o
documento AWS-RunPatchBaseline usando a ação aws:runCommand.
YAML
- name: returnPrimaryTagKey
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
primaryTag: '{{PrimaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['primaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
stringKey = "tag:" + tagKey
return {'tagKey' : stringKey}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: primaryPatchGroupKey
Selector: $.Payload.tagKey
Type: String
nextStep: returnPrimaryTagValue
- name: returnPrimaryTagValue
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
primaryTag: '{{PrimaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
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tag = events['primaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
tagValue = tag[tagKey]
return {'tagValue' : tagValue}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: primaryPatchGroupValue
Selector: $.Payload.tagValue
Type: String
nextStep: patchPrimaryInstances
- name: patchPrimaryInstances
action: 'aws:runCommand'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: AWS-RunPatchBaseline
Parameters:
SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
Targets:
- Key: '{{returnPrimaryTagKey.primaryPatchGroupKey}}'
Values:
- '{{returnPrimaryTagValue.primaryPatchGroupValue}}'
MaxConcurrency: 10%
MaxErrors: 10%
nextStep: returnPrimaryToOriginalState

JSON
{

},
{

"name":"returnPrimaryTagKey",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"primaryTag":"{{PrimaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"primaryPatchGroupKey",
"Selector":"$.Payload.tagKey",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"returnPrimaryTagValue"
"name":"returnPrimaryTagValue",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
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},
{

},

"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"primaryTag":"{{PrimaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"primaryPatchGroupValue",
"Selector":"$.Payload.tagValue",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"patchPrimaryInstances"
"name":"patchPrimaryInstances",
"action":"aws:runCommand",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"AWS-RunPatchBaseline",
"Parameters":{
"SnapshotId":"{{SnapshotId}}",
"RebootOption":"{{RebootOption}}",
"Operation":"{{Operation}}"
},
"Targets":[
{
"Key":"{{returnPrimaryTagKey.primaryPatchGroupKey}}",
"Values":[
"{{returnPrimaryTagValue.primaryPatchGroupValue}}"
]
}
],
"MaxConcurrency":"10%",
"MaxErrors":"10%"
},
"nextStep":"returnPrimaryToOriginalState"

6. Após a conclusão da operação de patch, Emily deseja que a automação retorne as instâncias de
destino associadas à tag especificada no parâmetro PrimaryPatchGroupTag para o mesmo
estado em que estavam antes da automação ser iniciada. Ela faz isso usando novamente a saída da
primeira ação em um script. Com base no estado original da instância de destino, se a instância estava
anteriormente em qualquer estado diferente de running, ela é interrompida. Caso contrário, se o
estado da instância for running o script continuará a percorrer as instâncias restantes.
YAML
- name: returnPrimaryToOriginalState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnToOriginalState
InputPayload:
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targetInstances: '{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def returnToOriginalState(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped' or instanceDict[instance] ==
'stopping':
ec2.stop_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass
nextStep: getSecondaryInstanceState

JSON
{

},

"name":"returnPrimaryToOriginalState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnToOriginalState",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"getSecondaryInstanceState"

7. A operação de patch é concluída para as instâncias associadas à tag especificada no
parâmetro PrimaryPatchGroupTag. Agora, Emily duplica todas as ações anteriores em seu
conteúdo do runbook para direcionar as instâncias associadas à tag especificada no parâmetro
SecondaryPatchGroupTag.
YAML
- name: getSecondaryInstanceState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: getInstanceStates
InputPayload:
secondaryTag: '{{SecondaryPatchGroupTag}}'
Script: |def getInstanceStates(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
tag = events['secondaryTag']
tagKey, tagValue = list(tag.items())[0]
instanceQuery = ec2.describe_instances(
Filters=[
{
"Name": "tag:" + tagKey,
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}]

"Values": [tagValue]

)
if not instanceQuery['Reservations']:
noInstancesForTagString = "No instances found for specified tag."
return({ 'noInstancesFound' : noInstancesForTagString })
else:
queryResponse = instanceQuery['Reservations']
originalInstanceStates = {}
for results in queryResponse:
instanceSet = results['Instances']
for instance in instanceSet:
instanceId = instance['InstanceId']
originalInstanceStates[instanceId] = instance['State']['Name']
return originalInstanceStates
outputs:
- Name: originalInstanceStates
Selector: $.Payload
Type: StringMap
nextStep: verifySecondaryInstancesRunning
- name: verifySecondaryInstancesRunning
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: verifyInstancesRunning
InputPayload:
targetInstances: '{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def verifyInstancesRunning(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped':
print("The target instance " + instance + " is stopped. The instance
will now be started.")
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
elif instanceDict[instance] == 'stopping':
print("The target instance " + instance + " is stopping. Polling for
instance to reach stopped state.")
while instanceDict[instance] != 'stopped':
poll = ec2.get_waiter('instance_stopped')
poll.wait(
InstanceIds=[instance]
)
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass
nextStep: waitForSecondaryRunningInstances
- name: waitForSecondaryRunningInstances
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 300
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: waitForRunningInstances
InputPayload:
targetInstances: '{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
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Script: |def waitForRunningInstances(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
poll = ec2.get_waiter('instance_running')
poll.wait(
InstanceIds=[instance]
)
nextStep: returnSecondaryTagKey
- name: returnSecondaryTagKey
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
secondaryTag: '{{SecondaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['secondaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
stringKey = "tag:" + tagKey
return {'tagKey' : stringKey}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: secondaryPatchGroupKey
Selector: $.Payload.tagKey
Type: String
nextStep: returnSecondaryTagValue
- name: returnSecondaryTagValue
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
secondaryTag: '{{SecondaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['secondaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
tagValue = tag[tagKey]
return {'tagValue' : tagValue}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: secondaryPatchGroupValue
Selector: $.Payload.tagValue
Type: String
nextStep: patchSecondaryInstances
- name: patchSecondaryInstances
action: 'aws:runCommand'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: AWS-RunPatchBaseline
Parameters:
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SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
Targets:
- Key: '{{returnSecondaryTagKey.secondaryPatchGroupKey}}'
Values:
- '{{returnSecondaryTagValue.secondaryPatchGroupValue}}'
MaxConcurrency: 10%
MaxErrors: 10%
nextStep: returnSecondaryToOriginalState
- name: returnSecondaryToOriginalState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnToOriginalState
InputPayload:
targetInstances: '{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def returnToOriginalState(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped' or instanceDict[instance] ==
'stopping':
ec2.stop_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass

JSON
{

},
{

"name":"getSecondaryInstanceState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"getInstanceStates",
"InputPayload":{
"secondaryTag":"{{SecondaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"originalInstanceStates",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
}
],
"nextStep":"verifySecondaryInstancesRunning"
"name":"verifySecondaryInstancesRunning",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
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"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"verifyInstancesRunning",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"waitForSecondaryRunningInstances"
},
{
"name":"waitForSecondaryRunningInstances",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":300,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"waitForRunningInstances",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"returnSecondaryTagKey"
},
{
"name":"returnSecondaryTagKey",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"secondaryTag":"{{SecondaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"secondaryPatchGroupKey",
"Selector":"$.Payload.tagKey",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"returnSecondaryTagValue"
},
{
"name":"returnSecondaryTagValue",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"secondaryTag":"{{SecondaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
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},
{

},
{

},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"secondaryPatchGroupValue",
"Selector":"$.Payload.tagValue",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"patchSecondaryInstances"
"name":"patchSecondaryInstances",
"action":"aws:runCommand",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"AWS-RunPatchBaseline",
"Parameters":{
"SnapshotId":"{{SnapshotId}}",
"RebootOption":"{{RebootOption}}",
"Operation":"{{Operation}}"
},
"Targets":[
{
"Key":"{{returnSecondaryTagKey.secondaryPatchGroupKey}}",
"Values":[
"{{returnSecondaryTagValue.secondaryPatchGroupValue}}"
]
}
],
"MaxConcurrency":"10%",
"MaxErrors":"10%"
},
"nextStep":"returnSecondaryToOriginalState"
"name":"returnSecondaryToOriginalState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnToOriginalState",
"InputPayload":{

"targetInstances":"{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
}
}
]

}

8. Emily analisa o conteúdo do runbook com script concluído e cria o runbook na mesma Conta da AWS e
Região da AWS das instâncias de destino. Agora ela está pronta para testar seu runbook para garantir
que a automação funcione conforme desejado antes de implementá-la em seu ambiente de produção.
Abaixo está o conteúdo do runbook com script concluído.
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YAML
description: An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon EC2
instances in stages.
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{AutomationAssumeRole}}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: '(Required) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role that
allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified,
Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this runbook.'
PrimaryPatchGroupTag:
type: StringMap
description: '(Required) The tag for the primary group of instances you want to
patch. Specify a key-value pair. Example: {"key" : "value"}'
SecondaryPatchGroupTag:
type: StringMap
description: '(Required) The tag for the secondary group of instances you want to
patch. Specify a key-value pair. Example: {"key" : "value"}'
SnapshotId:
type: String
description: '(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch baseline
snapshot.'
default: ''
RebootOption:
type: String
description: '(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation. If you
choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as non-compliant
until a subsequent reboot and scan.'
allowedValues:
- NoReboot
- RebootIfNeeded
default: RebootIfNeeded
Operation:
type: String
description: '(Optional) The update or configuration to perform on the instance.
The system checks if patches specified in the patch baseline are installed on the
instance. The install operation installs patches missing from the baseline.'
allowedValues:
- Install
- Scan
default: Install
mainSteps:
- name: getPrimaryInstanceState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: getInstanceStates
InputPayload:
primaryTag: '{{PrimaryPatchGroupTag}}'
Script: |def getInstanceStates(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
tag = events['primaryTag']
tagKey, tagValue = list(tag.items())[0]
instanceQuery = ec2.describe_instances(
Filters=[
{
"Name": "tag:" + tagKey,
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}]

"Values": [tagValue]

)
if not instanceQuery['Reservations']:
noInstancesForTagString = "No instances found for specified tag."
return({ 'noInstancesFound' : noInstancesForTagString })
else:
queryResponse = instanceQuery['Reservations']
originalInstanceStates = {}
for results in queryResponse:
instanceSet = results['Instances']
for instance in instanceSet:
instanceId = instance['InstanceId']
originalInstanceStates[instanceId] = instance['State']['Name']
return originalInstanceStates
outputs:
- Name: originalInstanceStates
Selector: $.Payload
Type: StringMap
nextStep: verifyPrimaryInstancesRunning
- name: verifyPrimaryInstancesRunning
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: verifyInstancesRunning
InputPayload:
targetInstances: '{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def verifyInstancesRunning(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped':
print("The target instance " + instance + " is stopped. The instance
will now be started.")
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
elif instanceDict[instance] == 'stopping':
print("The target instance " + instance + " is stopping. Polling for
instance to reach stopped state.")
while instanceDict[instance] != 'stopped':
poll = ec2.get_waiter('instance_stopped')
poll.wait(
InstanceIds=[instance]
)
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass
nextStep: waitForPrimaryRunningInstances
- name: waitForPrimaryRunningInstances
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 300
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: waitForRunningInstances
InputPayload:
targetInstances: '{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
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Script: |def waitForRunningInstances(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
poll = ec2.get_waiter('instance_running')
poll.wait(
InstanceIds=[instance]
)
nextStep: returnPrimaryTagKey
- name: returnPrimaryTagKey
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
primaryTag: '{{PrimaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['primaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
stringKey = "tag:" + tagKey
return {'tagKey' : stringKey}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: primaryPatchGroupKey
Selector: $.Payload.tagKey
Type: String
nextStep: returnPrimaryTagValue
- name: returnPrimaryTagValue
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
primaryTag: '{{PrimaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['primaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
tagValue = tag[tagKey]
return {'tagValue' : tagValue}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: primaryPatchGroupValue
Selector: $.Payload.tagValue
Type: String
nextStep: patchPrimaryInstances
- name: patchPrimaryInstances
action: 'aws:runCommand'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: AWS-RunPatchBaseline
Parameters:
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SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
Targets:
- Key: '{{returnPrimaryTagKey.primaryPatchGroupKey}}'
Values:
- '{{returnPrimaryTagValue.primaryPatchGroupValue}}'
MaxConcurrency: 10%
MaxErrors: 10%
nextStep: returnPrimaryToOriginalState
- name: returnPrimaryToOriginalState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnToOriginalState
InputPayload:
targetInstances: '{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def returnToOriginalState(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped' or instanceDict[instance] ==
'stopping':
ec2.stop_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass
nextStep: getSecondaryInstanceState
- name: getSecondaryInstanceState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: getInstanceStates
InputPayload:
secondaryTag: '{{SecondaryPatchGroupTag}}'
Script: |def getInstanceStates(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
tag = events['secondaryTag']
tagKey, tagValue = list(tag.items())[0]
instanceQuery = ec2.describe_instances(
Filters=[
{
"Name": "tag:" + tagKey,
"Values": [tagValue]
}]
)
if not instanceQuery['Reservations']:
noInstancesForTagString = "No instances found for specified tag."
return({ 'noInstancesFound' : noInstancesForTagString })
else:
queryResponse = instanceQuery['Reservations']
originalInstanceStates = {}
for results in queryResponse:
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instanceSet = results['Instances']
for instance in instanceSet:
instanceId = instance['InstanceId']
originalInstanceStates[instanceId] = instance['State']['Name']
return originalInstanceStates

outputs:
- Name: originalInstanceStates
Selector: $.Payload
Type: StringMap
nextStep: verifySecondaryInstancesRunning
- name: verifySecondaryInstancesRunning
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: verifyInstancesRunning
InputPayload:
targetInstances: '{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def verifyInstancesRunning(events,context):
import boto3

#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped':
print("The target instance " + instance + " is stopped. The instance
will now be started.")
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
elif instanceDict[instance] == 'stopping':
print("The target instance " + instance + " is stopping. Polling for
instance to reach stopped state.")
while instanceDict[instance] != 'stopped':
poll = ec2.get_waiter('instance_stopped')
poll.wait(
InstanceIds=[instance]
)
ec2.start_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass
nextStep: waitForSecondaryRunningInstances
- name: waitForSecondaryRunningInstances
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 300
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: waitForRunningInstances
InputPayload:
targetInstances: '{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def waitForRunningInstances(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
poll = ec2.get_waiter('instance_running')
poll.wait(
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InstanceIds=[instance]
)
nextStep: returnSecondaryTagKey
- name: returnSecondaryTagKey
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
secondaryTag: '{{SecondaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['secondaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
stringKey = "tag:" + tagKey
return {'tagKey' : stringKey}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: secondaryPatchGroupKey
Selector: $.Payload.tagKey
Type: String
nextStep: returnSecondaryTagValue
- name: returnSecondaryTagValue
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 120
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnTagValues
InputPayload:
secondaryTag: '{{SecondaryPatchGroupTag}}'
Script: |def returnTagValues(events,context):
tag = events['secondaryTag']
tagKey = list(tag)[0]
tagValue = tag[tagKey]
return {'tagValue' : tagValue}
outputs:
- Name: Payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
- Name: secondaryPatchGroupValue
Selector: $.Payload.tagValue
Type: String
nextStep: patchSecondaryInstances
- name: patchSecondaryInstances
action: 'aws:runCommand'
onFailure: Abort
timeoutSeconds: 7200
inputs:
DocumentName: AWS-RunPatchBaseline
Parameters:
SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
Targets:
- Key: '{{returnSecondaryTagKey.secondaryPatchGroupKey}}'
Values:
- '{{returnSecondaryTagValue.secondaryPatchGroupValue}}'
MaxConcurrency: 10%
MaxErrors: 10%
nextStep: returnSecondaryToOriginalState
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- name: returnSecondaryToOriginalState
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 600
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.7
Handler: returnToOriginalState
InputPayload:
targetInstances: '{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}'
Script: |def returnToOriginalState(events,context):
import boto3
#Initialize client
ec2 = boto3.client('ec2')
instanceDict = events['targetInstances']
for instance in instanceDict:
if instanceDict[instance] == 'stopped' or instanceDict[instance] ==
'stopping':
ec2.stop_instances(
InstanceIds=[instance]
)
else:
pass

JSON
{

"description":"An example of an Automation runbook that patches groups of Amazon
EC2 instances in stages.",
"schemaVersion":"0.3",
"assumeRole":"{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters":{
"AutomationAssumeRole":{
"type":"String",
"description":"(Required) The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
role that allows Automation to perform the actions on your behalf. If no role is
specified, Systems Manager Automation uses your IAM permissions to operate this
runbook."
},
"PrimaryPatchGroupTag":{
"type":"StringMap",
"description":"(Required) The tag for the primary group of instances you
want to patch. Specify a key-value pair. Example: {\"key\" : \"value\"}"
},
"SecondaryPatchGroupTag":{
"type":"StringMap",
"description":"(Required) The tag for the secondary group of instances you
want to patch. Specify a key-value pair. Example: {\"key\" : \"value\"}"
},
"SnapshotId":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch
baseline snapshot.",
"default":""
},
"RebootOption":{
"type":"String",
"description":"(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation.
If you choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as noncompliant until a subsequent reboot and scan.",
"allowedValues":[
"NoReboot",
"RebootIfNeeded"
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],
"default":"RebootIfNeeded"

},
"Operation":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The update or configuration to perform on the
instance. The system checks if patches specified in the patch baseline are installed
on the instance. The install operation installs patches missing from the baseline.",
"allowedValues":[
"Install",
"Scan"
],
"default":"Install"
}
},
"mainSteps":[
{
"name":"getPrimaryInstanceState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"getInstanceStates",
"InputPayload":{
"primaryTag":"{{PrimaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"originalInstanceStates",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
}
],
"nextStep":"verifyPrimaryInstancesRunning"
},
{
"name":"verifyPrimaryInstancesRunning",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"verifyInstancesRunning",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"waitForPrimaryRunningInstances"
},
{
"name":"waitForPrimaryRunningInstances",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":300,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"waitForRunningInstances",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
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},
{

},
{

},
{

"nextStep":"returnPrimaryTagKey"
"name":"returnPrimaryTagKey",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"primaryTag":"{{PrimaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"primaryPatchGroupKey",
"Selector":"$.Payload.tagKey",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"returnPrimaryTagValue"
"name":"returnPrimaryTagValue",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"primaryTag":"{{PrimaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"primaryPatchGroupValue",
"Selector":"$.Payload.tagValue",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"patchPrimaryInstances"
"name":"patchPrimaryInstances",
"action":"aws:runCommand",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"AWS-RunPatchBaseline",
"Parameters":{
"SnapshotId":"{{SnapshotId}}",
"RebootOption":"{{RebootOption}}",

668

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Automation
"Operation":"{{Operation}}"
},
"Targets":[
{
"Key":"{{returnPrimaryTagKey.primaryPatchGroupKey}}",
"Values":[
"{{returnPrimaryTagValue.primaryPatchGroupValue}}"
]
}
],
"MaxConcurrency":"10%",
"MaxErrors":"10%"

},
{

},
{

},
{

},
"nextStep":"returnPrimaryToOriginalState"

"name":"returnPrimaryToOriginalState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnToOriginalState",
"InputPayload":{
"targetInstances":"{{getPrimaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"getSecondaryInstanceState"
"name":"getSecondaryInstanceState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"getInstanceStates",
"InputPayload":{
"secondaryTag":"{{SecondaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"originalInstanceStates",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
}
],
"nextStep":"verifySecondaryInstancesRunning"
"name":"verifySecondaryInstancesRunning",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"verifyInstancesRunning",
"InputPayload":{

"targetInstances":"{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
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},
{

"nextStep":"waitForSecondaryRunningInstances"
"name":"waitForSecondaryRunningInstances",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":300,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"waitForRunningInstances",
"InputPayload":{

"targetInstances":"{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
},
"nextStep":"returnSecondaryTagKey"
},
{
"name":"returnSecondaryTagKey",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"secondaryTag":"{{SecondaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"secondaryPatchGroupKey",
"Selector":"$.Payload.tagKey",
"Type":"String"
}
],
"nextStep":"returnSecondaryTagValue"
},
{
"name":"returnSecondaryTagValue",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":120,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnTagValues",
"InputPayload":{
"secondaryTag":"{{SecondaryPatchGroupTag}}"
},
"Script":"..."
},
"outputs":[
{
"Name":"Payload",
"Selector":"$.Payload",
"Type":"StringMap"
},
{
"Name":"secondaryPatchGroupValue",
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"Selector":"$.Payload.tagValue",
"Type":"String"

},
{

},
{

}
],
"nextStep":"patchSecondaryInstances"

"name":"patchSecondaryInstances",
"action":"aws:runCommand",
"onFailure":"Abort",
"timeoutSeconds":7200,
"inputs":{
"DocumentName":"AWS-RunPatchBaseline",
"Parameters":{
"SnapshotId":"{{SnapshotId}}",
"RebootOption":"{{RebootOption}}",
"Operation":"{{Operation}}"
},
"Targets":[
{
"Key":"{{returnSecondaryTagKey.secondaryPatchGroupKey}}",
"Values":[
"{{returnSecondaryTagValue.secondaryPatchGroupValue}}"
]
}
],
"MaxConcurrency":"10%",
"MaxErrors":"10%"
},
"nextStep":"returnSecondaryToOriginalState"
"name":"returnSecondaryToOriginalState",
"action":"aws:executeScript",
"timeoutSeconds":600,
"onFailure":"Abort",
"inputs":{
"Runtime":"python3.7",
"Handler":"returnToOriginalState",
"InputPayload":{

"targetInstances":"{{getSecondaryInstanceState.originalInstanceStates}}"
},
"Script":"..."
}
}
]

}

Para obter mais informações sobre as ações de automação usadas neste exemplo, consulte a Referência
de ações do Systems Manager Automation (p. 496).

Usar o Document Builder para criar um runbook personalizado
A demonstração a seguir mostra como usar o Document Builder no console do AWS Systems Manager
Automation para criar um runbook personalizado e depois executá-lo. O Automation é um recurso do AWS
Systems Manager.
A primeira etapa do runbook criado executa um script para executar uma instância do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2). A segunda etapa executa outro script para monitorar para que a
verificação de status da instância seja alterada ok. Depois, um status geral de Success é relatado para a
automação.
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Antes de começar
Antes de iniciar esta demonstração, você deve fazer o seguinte:
• Verifique se você tem privilégios de administrador ou se recebeu as permissões adequadas para
acessar o Systems Manager no AWS Identity and Access Management (IAM).
Para obter mais informações, consulte Verificar o acesso do usuário aos runbooks (p. 425).
• Verifique se você tem uma função de serviço do IAM para o Automation (também conhecida como uma
função assumida) em sua Conta da AWS. A função é necessária pois essa demonstração usa a ação
aws:executeScript.
Para obter informações sobre como criar essa função, consulte Configurar o acesso a uma função de
serviço (função assumida) para automações (p. 425).
Para obter informações sobre o requisito de função de serviço do IAM para a execução do
aws:executeScript, consulte Permissões para usar runbooks (p. 567).
• Verifique se você tem permissão para executar instâncias do EC2.
Para obter informações, consulte IAM e Amazon EC2 no Manual do usuário do Amazon EC2 para
instâncias do Linux.
Tópicos
• Etapa 1: Criar o runbook personalizado (p. 672)
• Etapa 2: Executar o runbook personalizado (p. 677)

Etapa 1: Criar o runbook personalizado
Use o procedimento a seguir para criar um runbook personalizado que executa uma instância do Amazon
EC2 e aguarda até que a verificação de status da instância mude para ok.

Tip
Se você copiar e colar valores desta demonstração no criador de documentos, como nomes
de parâmetros e nomes de manipuladores, exclua todos os espaços à esquerda ou à direita
adicionados ao valor de texto inserido.

Para criar um runbook personalizado usando o Document Builder
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.
4.

Escolha Create automation (Criar automação).

5.

(Opcional) Em Document description (Descrição do documento), substitua o texto padrão por uma
descrição desse runbook, usando Markdown (Marcação). Veja um exemplo a seguir.

Em Name (Nome), digite este nome descritivo para o runbook: LaunchInstanceAndCheckStatus.

##Title: LaunchInstanceAndCheckState
----**Purpose**: This runbook first launches an EC2 instance using the AMI ID provided in
the parameter ```imageId```. The second step of this runbook continuously checks the
instance status check value for the launched instance until the status ```ok``` is
returned.
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##Parameters:
----Name | Type | Description | Default Value
------------- | ------------- | ------------- | ------------assumeRole | String | (Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform
the actions on your behalf. | imageId | String | (Optional) The AMI ID to use for launching the instance. The
default value uses the latest Amazon Linux AMI ID available. | {{ ssm:/aws/service/
ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2 }}

6.

Em Assume role (Função assumida) insira o ARN da função de serviço do IAM
para o Automation (função assumida) para a execução de automação, no formato
arn:aws:iam::111122223333:role/AutomationServiceRole. Substitua o ID da Conta da
AWS por 111122223333.
A função especificada é usada para fornecer as permissões necessárias para iniciar a automação.

Important
Para runbooks não pertencentes à Amazon que usam a ação aws:executeScript, uma
função deverá ser especificada. Para obter mais informações, consulte Permissões para usar
runbooks (p. 567).
7.

Expanda Input parameters (Parâmetros de entrada) e faça o seguinte.
1. Em Parameter name (Nome do parâmetro), insira imageId.
2. Em Type (Tipo), escolha String.
3. Em Required (Obrigatório), escolha No.
4. Em Default value (Valor padrão), insira o seguinte.
{{ ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2 }}

Note
Esse valor executa uma instância do Amazon EC2 usando o ID da Amazon Machine
Image (AMI) do Amazon Linux mais recente. Se você quiser usar uma AMI diferente,
substitua o valor pelo ID da sua AMI.
5. Em Description (Descrição), insira o seguinte.
(Optional) The AMI ID to use for launching the instance. The default value uses the
latest released Amazon Linux AMI ID.

8.

Escolha Add a parameter (Adicionar um parâmetro) para criar o segundo parâmetro, tagValue, e
insira o seguinte.
1. Em Parameter name (Nome do parâmetro), insira tagValue.
2. Em Type (Tipo), escolha String.
3. Em Required (Obrigatório), escolha No.
4. Em Default value (Valor padrão), insira LaunchedBySsmAutomation. Isso adiciona o valor
Name:LaunchedBySsmAutomation do par de chaves da tag à instância.
5. Em Description (Descrição), insira o seguinte.
(Optional) The tag value to add to the instance. The default value is
LaunchedBySsmAutomation.

9.

Escolha Add a parameter (Adicionar um parâmetro) para criar o terceiro parâmetro, instanceType, e
insira as informações a seguir.
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1. Em Parameter name (Nome do parâmetro), insira instanceType.
2. Em Type (Tipo), escolha String.
3. Em Required (Obrigatório), escolha No.
4. Em Default value (Valor padrão), insira t2.micro.
5. Em Parameter description (Descrição do parâmetro), insira o seguinte.
(Optional) The instance type to use for the instance. The default value is t2.micro.

10. Expanda Target type (Tipo de destino) e escolha "/".
11. (Opcional) Expanda Document tags (Tags do documento) para aplicar tags de recurso ao
runbook. Em Tag key (Chave de tag), insira Purpose e, em Tag value (Valor da tag), insira
LaunchInstanceAndCheckState.
12. Na seção Step 1 (Etapa 1), conclua as etapas a seguir.
1. Em Step name (Nome da etapa), insira este nome descritivo para a primeira etapa da automação:
LaunchEc2Instance.
2. Em Action type (Tipo de ação), escolha Run a script (Executar um script) (aws:executeScript).
3. Em Description (Descrição), insira uma descrição para a etapa de automação, como a seguinte.
**About This Step**
This step first launches an EC2 instance using the ```aws:executeScript``` action and
the provided script.

4. Expanda Inputs (Entradas).
5. Em Runtime (Tempo de execução), escolha a linguagem do tempo de execução a ser usada para
executar o script fornecido.
6. Em Handler (Manipulador), insira launch_instance. Esse é o nome da função declarado no
script a seguir.

Note
Isso não é necessário para o PowerShell.
7. Em Script, substitua o conteúdo padrão pelo seguinte. Certifique-se de corresponder o script com o
valor de tempo de execução correspondente.
Python
def launch_instance(events, context):
import boto3
ec2 = boto3.client('ec2')
image_id = events['image_id']
tag_value = events['tag_value']
instance_type = events['instance_type']
tag_config = {'ResourceType': 'instance', 'Tags': [{'Key':'Name',
'Value':tag_value}]}
res = ec2.run_instances(ImageId=image_id, InstanceType=instance_type,
MaxCount=1, MinCount=1, TagSpecifications=[tag_config])
instance_id = res['Instances'][0]['InstanceId']
print('[INFO] 1 EC2 instance is successfully launched', instance_id)
return { 'InstanceId' : instance_id }
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PowerShell
Install-Module AWS.Tools.EC2 -Force
Import-Module AWS.Tools.EC2
$payload = $env:InputPayload | ConvertFrom-Json
$imageid = $payload.image_id
$tagvalue = $payload.tag_value
$instanceType = $payload.instance_type
$type = New-Object Amazon.EC2.InstanceType -ArgumentList $instanceType
$resource = New-Object Amazon.EC2.ResourceType -ArgumentList 'instance'
$tag = @{Key='Name';Value=$tagValue}
$tagSpecs = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagSpecs.ResourceType = $resource
$tagSpecs.Tags.Add($tag)
$res = New-EC2Instance -ImageId $imageId -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType
$type -TagSpecification $tagSpecs
return @{'InstanceId'=$res.Instances.InstanceId}

8. Expanda Additional inputs (Entradas adicionais).
9. Em Input name (Nome da entrada), escolha InputPayload. Em Input value (Valor de entrada), insira
os dados YAML a seguir.
image_id: "{{ imageId }}"
tag_value: "{{ tagValue }}"
instance_type: "{{ instanceType }}"

13. Expanda Outputs (Saídas) e faça o seguinte:
• Em Name (Nome), insira payload.
• Em Selector (Seletor), insira $.Payload.
• Em Type (Tipo), escolha StringMap.
14. Selecione Add step (Adicionar etapa) para adicionar uma segunda etapa ao runbook. A segunda
etapa consulta o status da instância executada na Etapa 1 e aguarda até que o status retornado seja
ok.
15. Na seção Step 2 (Etapa 2), faça o seguinte.
1. Em Step name (Nome da etapa), insira este nome descritivo para a segunda etapa da automação:
WaitForInstanceStatusOk.
2. Em Action type (Tipo de ação), escolha Run a script (Executar um script) (aws:executeScript).
3. Em Description (Descrição), insira uma descrição para a etapa de automação, como a seguinte.
**About This Step**
The script continuously polls the instance status check value for the instance
launched in Step 1 until the ```ok``` status is returned.
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4. Em Runtime (Tempo de execução), escolha a linguagem do tempo de execução a ser usada para
executar o script fornecido.
5. Em Handler (Manipulador), insira poll_instance. Esse é o nome da função declarado no script a
seguir.

Note
Isso não é necessário para o PowerShell.
6. Em Script, substitua o conteúdo padrão pelo seguinte. Certifique-se de corresponder o script com o
valor de tempo de execução correspondente.
Python
def poll_instance(events, context):
import boto3
import time
ec2 = boto3.client('ec2')
instance_id = events['InstanceId']
print('[INFO] Waiting for instance status check to report ok', instance_id)
instance_status = "null"
while True:
res = ec2.describe_instance_status(InstanceIds=[instance_id])
if len(res['InstanceStatuses']) == 0:
print("Instance status information is not available yet")
time.sleep(5)
continue
instance_status = res['InstanceStatuses'][0]['InstanceStatus']['Status']
print('[INFO] Polling to get status of the instance', instance_status)
if instance_status == 'ok':
break
time.sleep(10)
return {'Status': instance_status, 'InstanceId': instance_id}

PowerShell

Install-Module AWS.Tools.EC2 -Force
$inputPayload = $env:InputPayload | ConvertFrom-Json
$instanceId = $inputPayload.payload.InstanceId
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId $instanceId
while ($status.Status.Status -ne 'ok'){
Write-Host 'Polling get status of the instance', $instanceId
Start-Sleep -Seconds 5
}

$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId $instanceId
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return @{Status = $status.Status.Status; InstanceId = $instanceId}

7. Expanda Additional inputs (Entradas adicionais).
8. Em Input name (Nome da entrada), escolha InputPayload. Em Input value (Valor de entrada), insira
o seguinte:
{{ LaunchEc2Instance.payload }}

16. Escolha Create automation (Criar automação) para salvar o runbook.

Etapa 2: Executar o runbook personalizado
Use o procedimento a seguir para executar o runbook personalizado criado na Etapa 1. O runbook
personalizado executa uma instância do EC2 e aguarda até a verificação da instância mudar para o status
ok.

Para executar o runbook personalizado
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).

3.

Na lista Automation document (Documento de automação), escolha a guia Owned by me
(De minha propriedade) e escolha o botão ao lado do runbook personalizado que você criou,
LaunchInstanceAndCheckStatus.
Na seção Document details (Detalhes do documento), em Document version (Versão do documento),
verifique se Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução) está marcada.
Escolha Next (Próximo).

4.
5.
6.

Na parte superior da página Execute automation document (Executar documento de automação),
verifique se Simple execution (Execução simples) está marcada.

7.
8.

Selecione Execute (Executar).
Depois que ambas as etapas da automação forem concluídas, na área Executed steps (Etapas
executadas), escolha o ID de uma etapa para exibir os detalhes da etapa, incluindo qualquer saída da
etapa.

Note
Pode levar vários minutos para que o status ok seja devolvido.
9.

(Opcional) A menos que você planeje usar a instância do EC2 criada por essa demonstração para
outros fins, você pode encerrar a instância. Para obter informações, consulte Encerrar a instância no
Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
Você pode identificar a instância pelo nome LaunchedBySsmAutomation com o qual marcou ela em
Etapa 1: Criar o runbook personalizado (p. 672).

Aplicar patches a imagens de máquina da Amazon
Esta seção inclui demonstrações que descrevem como aplicar patches ou atualizar a Amazon Machine
Image (AMIs)
Tópicos
• Demonstração: Aplicar patches a uma AMI do Linux (console) (p. 678)
• Aplique patches a uma AMI (AWS CLI) do Linux (p. 681)
• Aplicar patch a uma AMI Windows Server (p. 685)
• Simplifique a aplicação de patches da AMI usando o Automation, o AWS Lambda e o Parameter
Store (p. 690)
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• Aplique patches a uma AMI e atualize um grupo do Auto Scaling (p. 696)

Demonstração: Aplicar patches a uma AMI do Linux (console)
Esta demonstração do Systems Manager Automation mostra como usar o console e o runbook AWSUpdateLinuxAmi do Systems Manager para aplicar patches automaticamente a uma AMI do Linux
com as versões mais atualizadas dos pacotes especificados. O Automation é um recurso do AWS
Systems Manager. O runbook AWS-UpdateLinuxAmi também automatiza a instalação de pacotes e
configurações adicionais específicos de sites. Você pode atualizar várias distribuições do Linux usando
esta demonstração, incluindo AMIs do Ubuntu, CentOS, RHEL, SLES ou Amazon Linux. Para obter uma
lista completa das versões compatíveis do Linux, consulte Pré-requisitos da Patch Manager (p. 1141).
O runbook AWS-UpdateLinuxAmi permite automatizar tarefas de manutenção de imagens sem precisar
criar o runbook em JSON ou YAML. Você pode usar o runbook AWS-UpdateLinuxAmi para realizar os
seguintes tipos de tarefas:
• Atualize todos os pacotes de distribuição e software da Amazon em um Amazon Linux, Red Hat
Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server ou CentOS Amazon Machine Image
(AMI). Esse é o comportamento padrão do runbook.
• Instale o AWS Systems Manager SSM Agent em uma imagem existente para habilitar os recursos do
Systems Manager, como a execução remota de comandos usando o AWS Systems Manager Run
Command ou a coleta de inventário de software usando o Inventory.
• Instalar pacotes de software adicionais.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com runbooks, configure funções e, opcionalmente, o EventBridge para
o Automation. Para mais informações, consulte Configurar a automação (p. 424). Esta demonstração
também requer que você especifique o nome de um perfil de instância do AWS Identity and Access
Management (IAM). Para obter mais informações sobre como criar um perfil de instância do IAM, consulte
Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).
O runbook AWS-UpdateLinuxAmi aceita os seguintes parâmetros de entrada:
Parâmetro

Tipo

Descrição

SourceAmiId

String

(Obrigatório) O ID da AMI de
origem.

IamInstanceProfileName

String

(Obrigatório) O nome da função
de perfil de instância do IAM
que você criou em Create
an IAM instance profile for
Systems Manager (p. 22) (Criar
um perfil de instância do IAM
para o Systems Manager). A
função de perfil de instância
concede ao Automation
permissão para realizar ações
em suas instâncias, como
executar comandos ou iniciar e
interromper serviços. O runbook
usa apenas o nome da função
de perfil da instância. Se você
especificar o nome do recurso
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Parâmetro

Tipo

Descrição
da Amazon (ARN), a automação
falhará.

AutomationAssumeRole

String

(Obrigatório) O nome da
função de serviço do IAM que
você criou em Configurar a
automação (p. 424). A função
de serviço (também chamada
de função assumida) concede
ao Automation permissão para
assumir sua função do IAM e
realizar ações em seu nome. Por
exemplo, a função de serviço
permite que o Automation crie
uma nova AMI ao executar
a ação aws:createImage
em um runbook. Para esse
parâmetro, o ARN completo deve
ser especificado.

TargetAmiName

String

(Opcional) O nome da nova AMI
após a sua criação. O nome
padrão é uma string gerada pelo
sistema que inclui o ID da AMI
de origem, bem como a data e a
hora de criação.

InstanceType

String

(Opcional) O tipo de instância a
ser executada como o host do
espaço de trabalho. Os tipos de
instância variam de acordo com a
região. O tipo padrão é t2.micro.

PreUpdateScript

String

(Opcional) URL de um script
a ser executado antes de as
atualizações serem aplicadas. O
padrão (\"none\") é não executar
um script.

PostUpdateScript

String

(Opcional) URL de um script
a ser executado depois de as
atualizações de pacote serem
aplicadas. O padrão (\"none\") é
não executar um script.

IncludePackages

String

(Opcional) Somente atualiza
esses pacotes nomeados.
Por padrão (\"all\"), todas as
atualizações disponíveis são
aplicadas.

ExcludePackages

String

(Opcional) Nomes de pacotes
para evitar atualizações, em
todas as condições. Por padrão
(\"none\"), nenhum pacote é
excluído.
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Etapas da Automação
O runbook AWS-UpdateLinuxAmi inclui as seguintes ações de automação, por padrão.
Etapa 1: launchInstance (ação aws:runInstances)
Esta etapa executa uma instância usando dados de usuário do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) e uma função de perfil de instância do IAM. Os dados de usuário instalam o SSM
Agent apropriado, com base no sistema operacional. Instalar o SSM Agent permite que você utilize
recursos do Systems Manager, como o Run Command, State Manager e Inventory.
Etapa 2: updateOSSoftware (ação aws:runCommand)
Essa etapa executa os seguintes comandos na instância executada:
• Baixa um script de atualização do Amazon S3.
• Executa um script de pré-atualização opcional.
• Atualiza pacotes de distribuição e softwares da Amazon.
• Executa um script de pós-atualização opcional.
O log de execução é armazenado na pasta /tmp para que o usuário possa visualizá-lo mais tarde.
Se quiser atualizar um conjunto específico de pacotes, forneça a lista usando o parâmetro
IncludePackages. Quando essa lista é fornecida, o sistema tenta atualizar somente esses pacotes
e suas dependências. Nenhuma outra atualização é realizada. Por padrão, quando nenhum pacote de
inclusão é especificado, o programa atualiza todos os pacotes disponíveis.
Se quiser excluir a atualização de um conjunto específico de pacotes, forneça a lista ao parâmetro
ExcludePackages. Se essa lista for fornecida, os pacotes permanecerão na sua versão atual,
independentemente de qualquer outra opção especificada. Por padrão, quando nenhum pacote de
exclusão é especificado, nenhum pacote é excluído.
Etapa 3: stopInstance (ação aws:changeInstanceState)
Essa etapa interrompe a instância atualizada.
Etapa 4: createImage (ação aws:createImage)
Essa etapa cria uma nova AMI com um nome descritivo que a vincula ao ID de origem e ao
horário de criação. Por exemplo: “AMI Gerado pelo EC2 Automation em {{global:DATE_TIME}} do
{{SourceAmiId}}” DATE_TIME e SourceID representam variáveis do Automation.
Etapa 5: terminateInstance (ação aws:changeInstanceState)
Essa etapa limpa a automação, encerrando a instância em execução.
Resultado
A automação retorna o novo ID da AMI como resultado.

Note
Por padrão, quando o Automation executa o runbook AWS-UpdateLinuxAmi, o sistema cria
uma instância temporária na VPC padrão (172.30.0.0/16). Se tiver excluído a VPC padrão, você
receberá o seguinte erro:
VPC not defined 400
Para resolver esse problema, você deve fazer uma cópia do runbook AWS-UpdateLinuxAmi e
especificar um ID de sub-rede. Para mais informações, consulte VPC não definida 400 (p. 717).

Para criar uma AMI com patch aplicado usando o Automation (AWS Systems Manager)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Automation (Automação).

3.

Escolha Execute automation.

4.

Na lista Automation document (Documento de automação), escolha AWS-UpdateLinuxAmi.

5.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se a Document version (Versão do
documento) está definida como Default version at runtime (Versão padrão no tempo de execução).

6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Na seção Execution mode (Modo de execução), escolha Simple Execution (Execução simples).

8.

Na seção Input parameters (Parâmetros de entrada), insira as informações coletadas na seção Before
you begin (Antes de começar).

9.

Selecione Execute (Executar). O console exibe o status de execução da Automação.

Após a conclusão da automação, execute uma instância de teste da AMI atualizada para verificar as
alterações.

Note
Se alguma etapa da automação falhar, as informações sobre a falha serão listadas na página
Automation Executions (Execuções do Automation). A automação foi concebida para terminar a
instância temporária após a conclusão bem-sucedida de todas as tarefas. Se uma etapa falhar,
o sistema talvez não encerre a instância. Então, se uma etapa falhar, encerre manualmente a
instância temporária.

Aplique patches a uma AMI (AWS CLI) do Linux
Esta demonstração do AWS Systems Manager Automation mostra como usar a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) e o runbook AWS-UpdateLinuxAmi do Systems Manager para aplicar patches
automaticamente a uma Amazon Machine Image (AMI) do Linux com as versões mais atualizadas
dos pacotes especificados. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. O runbook AWSUpdateLinuxAmi também automatiza a instalação de pacotes e configurações adicionais específicos
de sites. Você pode atualizar várias distribuições do Linux usando esta demonstração, incluindo AMIs do
Ubuntu, CentOS, RHEL, SLES ou Amazon Linux. Para obter uma lista completa das versões compatíveis
do Linux, consulte Pré-requisitos da Patch Manager (p. 1141).
O runbook AWS-UpdateLinuxAmi permite automatizar tarefas de manutenção de imagens sem precisar
criar o runbook em JSON ou YAML. Você pode usar o runbook AWS-UpdateLinuxAmi para realizar os
seguintes tipos de tarefas:
• Atualize todos os pacotes de distribuição e softwares da Amazon em uma Amazon Machine Image (AMI)
do Amazon Linux, Red Hat, Ubuntu, SLES ou Cent OS. Esse é o comportamento padrão do runbook.
• Instale o AWS Systems Manager SSM Agent em uma imagem existente para habilitar os recursos do
Systems Manager, como a execução remota de comandos usando o AWS Systems Manager Run
Command ou a coleta de inventário de software usando o Inventory.
• Instalar pacotes de software adicionais.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com runbooks, configure funções e, opcionalmente, o EventBridge para
o Automation. Para mais informações, consulte Configurar a automação (p. 424). Esta demonstração
também requer que você especifique o nome de um perfil de instância do AWS Identity and Access
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Management (IAM). Para obter mais informações sobre como criar um perfil de instância do IAM, consulte
Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).
O runbook AWS-UpdateLinuxAmi aceita os seguintes parâmetros de entrada:
Parâmetro

Tipo

Descrição

SourceAmiId

String

(Obrigatório) O ID da AMI
de origem. Você pode fazer
referência automaticamente
ao ID mais recente de uma
AMI do Amazon EC2 para
Linux usando um parâmetro
público do AWS Systems
Manager Parameter Store .
Para obter mais informações,
consulte Consultar os mais
recentes IDs de AMI do Amazon
Linux, usando o AWS Systems
ManagerParameter Store.

IamInstanceProfileName

String

(Obrigatório) O nome da função
de perfil de instância do IAM
que você criou em Create
an IAM instance profile for
Systems Manager (p. 22) (Criar
um perfil de instância do IAM
para o Systems Manager). A
função de perfil de instância
concede ao Automation
permissão para realizar ações
em suas instâncias, como
executar comandos ou iniciar e
interromper serviços. O runbook
usa apenas o nome da função de
perfil da instância.

AutomationAssumeRole

String

(Obrigatório) O nome da
função de serviço do IAM que
você criou em Configurar a
automação (p. 424). A função
de serviço (também chamada
de função assumida) concede
ao Automation permissão para
assumir sua função do IAM e
realizar ações em seu nome. Por
exemplo, a função de serviço
permite que o Automation crie
uma nova AMI ao executar
a ação aws:createImage
em um runbook. Para esse
parâmetro, o ARN completo deve
ser especificado.

TargetAmiName

String

(Opcional) O nome da nova AMI
após a sua criação. O nome
padrão é uma string gerada pelo
sistema que inclui o ID da AMI
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Parâmetro

Tipo

Descrição
de origem, bem como a data e a
hora de criação.

InstanceType

String

(Opcional) O tipo de instância a
ser executada como o host do
espaço de trabalho. Os tipos de
instância variam de acordo com a
região. O tipo padrão é t2.micro.

PreUpdateScript

String

(Opcional) URL de um script
a ser executado antes de as
atualizações serem aplicadas. O
padrão (\"none\") é não executar
um script.

PostUpdateScript

String

(Opcional) URL de um script
a ser executado depois de as
atualizações de pacote serem
aplicadas. O padrão (\"none\") é
não executar um script.

IncludePackages

String

(Opcional) Somente atualiza
esses pacotes nomeados.
Por padrão (\"all\"), todas as
atualizações disponíveis são
aplicadas.

ExcludePackages

String

(Opcional) Nomes de pacotes
para evitar atualizações, em
todas as condições. Por padrão
(\"none\"), nenhum pacote é
excluído.

Etapas da Automação
O runbook AWS-UpdateLinuxAmi inclui as seguintes etapas, por padrão.
Etapa 1: launchInstance (ação aws:runInstances)
Esta etapa executa uma instância usando dados de usuário do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) e uma função de perfil de instância do IAM. Os dados de usuário instalam o SSM
Agent apropriado, com base no sistema operacional. Instalar o SSM Agent permite que você utilize
recursos do Systems Manager, como o Run Command, State Manager e Inventory.
Etapa 2: updateOSSoftware (ação aws:runCommand)
Essa etapa executa os seguintes comandos na instância executada:
• Baixe um script de atualização do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Executa um script de pré-atualização opcional.
• Atualiza pacotes de distribuição e softwares da Amazon.
• Executa um script de pós-atualização opcional.
O log de execução é armazenado na pasta /tmp para que o usuário possa visualizá-lo mais tarde.
Se quiser atualizar um conjunto específico de pacotes, forneça a lista usando o parâmetro
IncludePackages. Quando essa lista é fornecida, o sistema tenta atualizar somente esses pacotes
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e suas dependências. Nenhuma outra atualização é realizada. Por padrão, quando nenhum pacote de
inclusão é especificado, o programa atualiza todos os pacotes disponíveis.
Se quiser excluir a atualização de um conjunto específico de pacotes, forneça a lista ao parâmetro
ExcludePackages. Se essa lista for fornecida, os pacotes permanecerão na sua versão atual,
independentemente de qualquer outra opção especificada. Por padrão, quando nenhum pacote de
exclusão é especificado, nenhum pacote é excluído.
Etapa 3: stopInstance (ação aws:changeInstanceState)
Essa etapa interrompe a instância atualizada.
Etapa 4: createImage (ação aws:createImage)
Essa etapa cria uma nova AMI com um nome descritivo que a vincula ao ID de origem e ao horário
de criação. Por exemplo: “AMI Generated by EC2 Automation on {{global:DATE_TIME}} from
{{SourceAmiId}}” em que DATE_TIME e SourceID representam variáveis de Automação.
Etapa 5: terminateInstance (ação aws:changeInstanceState)
Essa etapa limpa a automação, encerrando a instância em execução.
Resultado
A automação retorna o novo ID da AMI como resultado.

Note
Por padrão, quando o Automation executa o runbook AWS-UpdateLinuxAmi, o sistema cria
uma instância temporária na VPC padrão (172.30.0.0/16). Se tiver excluído a VPC padrão, você
receberá o seguinte erro:
VPC not defined 400
Para resolver esse problema, você deve fazer uma cópia do runbook AWS-UpdateLinuxAmi e
especificar um ID de sub-rede. Para mais informações, consulte VPC não definida 400 (p. 717).

Para criar uma AMI com patch aplicado usando o Automation
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para executar o runbook AWS-UpdateLinuxAmi. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name "AWS-UpdateLinuxAmi" \
--parameters \
SourceAmiId=AMI ID, \
IamInstanceProfileName=IAM instance profile, \
AutomationAssumeRole='arn:aws:iam::
{{global:ACCOUNT_ID}}:role/AutomationServiceRole'

O comando retorna um ID de execução. Copie esse ID para a área de transferência. Você usará esse
ID para visualizar o status da automação.
{
}

3.

"AutomationExecutionId": "automation execution ID"

Para visualizar a automação usando a AWS CLI, execute o seguinte comando:
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aws ssm describe-automation-executions

4.

Para visualizar detalhes sobre o andamento da automação, execute o comando a seguir. Substitua
automation execution ID (ID de execução da automação) por suas próprias informações.
aws ssm get-automation-execution --automation-execution-id automation execution ID

O processo de atualização pode demorar 30 minutos ou mais para ser concluído.

Note
Você pode também monitorar o status da automação no console. Na lista, escolha a
automação que você acabou de processar e depois escolha a guia Steps (Etapas). Esta guia
mostra o status das ações de automação.
Após a conclusão da automação, execute uma instância de teste da AMI atualizada para verificar as
alterações.

Note
Se alguma etapa da automação falhar, as informações sobre a falha serão listadas na página
Automation Executions (Execuções do Automation). A automação foi concebida para terminar a
instância temporária após a conclusão bem-sucedida de todas as tarefas. Se uma etapa falhar,
o sistema talvez não encerre a instância. Então, se uma etapa falhar, encerre manualmente a
instância temporária.

Aplicar patch a uma AMI Windows Server
O runbook AWS-UpdateWindowsAmi permite automatizar tarefas de manutenção de imagens em Amazon
Machine Image (AMI) do Amazon Windows, sem precisar criar o runbook em JSON ou YAML. Este
runbook tem suporte para o Windows Server 2008 R2 ou posterior. Você pode usar o runbook AWSUpdateWindowsAmi para realizar os seguintes tipos de tarefas:
• Instalar todas as atualizações do Windows e atualizar softwares da Amazon (comportamento padrão).
• Instalar atualizações específicas do Windows e atualizar softwares da Amazon.
• Personalize uma AMI usando seus scripts.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com runbooks, configure funções para o Automation (p. 427) a fim de
adicionar uma política iam:PassRole que referencia o ARN do perfil da instância ao qual você deseja
conceder acesso. Opcionalmente, configure o Amazon EventBridge para o Automation, um recurso
do AWS Systems Manager. Para mais informações, consulte Configurar a automação (p. 424). Esta
demonstração também requer que você especifique o nome de um perfil de instância do AWS Identity and
Access Management (IAM). Para obter mais informações sobre como criar um perfil de instância do IAM,
consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).

Note
As atualizações do AWS Systems Manager SSM Agent são normalmente implementadas em
regiões diferentes e em momentos distintos. Quando você personalizar ou atualizar uma AMI,
use apenas AMIs de origem publicadas para a região na qual você está trabalhando. Isso garante
que você trabalhe com o SSM Agent mais recente lançado nessa região e evite problemas de
compatibilidade.
O runbook AWS-UpdateWindowsAmi aceita os seguintes parâmetros de entrada:
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Parâmetro

Tipo

Descrição

SourceAmiId

String

(Obrigatório) O ID da AMI
de origem. Você pode fazer
referência automaticamente
ao ID de uma AMI do Windows
Server mais recente, ID usando
um parâmetro público Parameter
Store do Systems Manager.
Para obter mais informações,
consulte Consultar os mais
recentes IDs da AMI do Windows
usando o AWS Systems
ManagerParameter Store.

SubnetId

String

(Opcional) A sub-rede na qual
você deseja iniciar a instância
temporária.

IamInstanceProfileName

String

(Obrigatório) O nome da função
de perfil de instância do IAM
que você criou em Create
an IAM instance profile for
Systems Manager (p. 22) (Criar
um perfil de instância do IAM
para o Systems Manager). A
função de perfil de instância
concede ao Automation
permissão para realizar ações
em suas instâncias, como
executar comandos ou iniciar e
interromper serviços. O runbook
usa apenas o nome da função de
perfil da instância.

AutomationAssumeRole

String

(Obrigatório) O nome da
função de serviço do IAM que
você criou em Configurar a
automação (p. 424). A função
de serviço (também chamada
de função assumida) concede
ao Automation permissão para
assumir sua função do IAM e
realizar ações em seu nome. Por
exemplo, a função de serviço
permite que o Automation crie
uma nova AMI ao executar
a ação aws:createImage
em um runbook. Para esse
parâmetro, o ARN completo deve
ser especificado.

TargetAmiName

String

(Opcional) O nome da nova AMI
após a sua criação. O nome
padrão é uma string gerada pelo
sistema que inclui o ID da AMI
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Parâmetro

Tipo

Descrição
de origem, bem como a data e a
hora de criação.

InstanceType

String

(Opcional) O tipo de instância
a ser executada como o host
do espaço de trabalho. Os tipos
de instância variam de acordo
com a região. O tipo padrão é
t2.medium.

PreUpdateScript

String

(Opcional) Um script a ser
executado antes de atualizar a
AMI. Insira um script no runbook
ou no tempo de execução como
um parâmetro.

PostUpdateScript

String

(Opcional) Um script a ser
executado depois de atualizar a
AMI. Insira um script no runbook
ou no tempo de execução como
um parâmetro.

IncludeKbs

String

(Opcional) Especifique um ou
mais IDs de artigo da Base
de Dados de Conhecimento
Microsoft (KB) para incluir. Você
pode instalar vários IDs usando
valores separados por vírgulas.
Formatos válidos: KB9876543 ou
9876543.

ExcludeKbs

String

(Opcional) Especifique um ou
mais IDs de artigo da Base
de Dados de Conhecimento
Microsoft (KB) para excluir. Você
pode excluir vários IDs usando
valores separados por vírgulas.
Formatos válidos: KB9876543 ou
9876543.
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Parâmetro

Tipo

Descrição

Categorias

String

(Opcional) Especifique
uma ou mais categorias de
atualização. Você pode filtrar
categorias usando valores
separados por vírgulas. Opções:
Atualização crítica, Atualização
de segurança, Atualização
de definição, Pacote de
atualizações, Pacote de serviços,
Ferramenta, Atualização ou
Driver. Os formatos válidos
incluem uma única entrada, por
exemplo: Atualização crítica.
Como alternativa, você pode
especificar uma lista separada
por vírgulas: Atualização crítica,
Atualização de segurança,
Atualização de definição.

SeverityLevels

String

(Opcional) Especifique um ou
mais níveis de gravidade MSRC
associados a uma atualização.
Você pode filtrar os níveis
de gravidade usando valores
separados por vírgulas. Opções:
Crítica, Importante, Baixa,
Moderada ou Não especificada.
Os formatos válidos incluem
uma única entrada, por exemplo:
Crítica. Como alternativa, você
pode especificar uma lista
separada por vírgulas: Crítica,
Importante, Baixa.

Etapas da Automação
O runbook AWS-UpdateWindowsAmi inclui as seguintes etapas, por padrão.
Etapa 1: launchInstance (ação aws:runInstances)
Esta etapa executa uma instância com uma função de perfil da instância do IAM no SourceAmiID
especificado.
Etapa 2: runPreUpdateScript (ação aws:runCommand)
Essa etapa permite especificar um script como uma string que é executada antes que as atualizações
sejam instaladas.
Etapa 3: updateEC2Config (ação aws:runCommand)
Esta etapa usa o runbook AWS-InstallPowerShellModule para baixar um módulo PowerShell
público da AWS. O Systems Manager verifica a integridade do módulo usando um hash SHA-256.
Em seguida, o Systems Manager verifica o sistema operacional para determinar se deve atualizar
EC2Config ou EC2Launch. EC2Config é executado no Windows Server 2008 R2 até o Windows
Server 2012 R2. EC2Launch é executado no Windows Server 2016.
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Etapa 4: updateSSMAgent (ação aws:runCommand)
Esta etapa atualiza o SSM Agent usando o runbook AWS-UpdateSSMAgent.
Etapa 5: updateAWSPVDriver (ação aws:runCommand)
Esta etapa atualiza os drivers de rede do AWS PV usando o runbook AWS-ConfigureAWSPackage.
Etapa 6: updateAwsEnaNetworkDriver (ação aws:runCommand)
Esta etapa atualiza os drivers de rede do AWS ENA usando o runbook AWSConfigureAWSPackage.
Etapa 7: installWindowsUpdates (ação aws:runCommand)
Essa etapa instala atualizações do Windows usando o runbook AWS-InstallWindowsUpdates.
Por padrão, o Systems Manager procura e instala todas as atualizações ausentes. Você pode alterar
o comportamento padrão especificando um dos seguintes parâmetros: IncludeKbs, ExcludeKbs,
Categories ou SeverityLevels.
Etapa 8: runPostUpdateScript (ação aws:runCommand)
Essa etapa permite especificar um script como uma string que é executada após a instalação das
atualizações.
Etapa 9: runSysprepGeneralize (ação aws:runCommand)
Esta etapa usa o runbook AWS-InstallPowerShellModule para baixar um módulo PowerShell
público da AWS. O Systems Manager verifica a integridade do módulo usando um hash SHA-256.
Em seguida, o Systems Manager executa o sysprep usando métodos com suporte da AWS para
EC2Launch (Windows Server 2016) ou EC2Config (Windows Server 2008 R2 a 2012 R2).
Etapa 10: stopInstance (ação aws:changeInstanceState)
Essa etapa interrompe a instância atualizada.
Etapa 11: createImage (ação aws:createImage)
Essa etapa cria uma nova AMI com um nome descritivo que a vincula ao ID de origem e ao horário
de criação. Por exemplo: “AMI Generated by EC2 Automation on {{global:DATE_TIME}} from
{{SourceAmiId}}” em que DATE_TIME e SourceID representam variáveis de Automação.
Etapa 12: TerminateInstance (ação aws:changeInstanceState)
Essa etapa limpa a automação, encerrando a instância em execução.
Resultado
Essa seção permite designar as saídas de várias etapas ou valores de qualquer parâmetro como
saída da Automação. Por padrão, o resultado é o ID da AMI do Windows atualizada, criada pela
automação.

Note
Por padrão, quando o Automation executa o runbook AWS-UpdateWindowsAmi e cria uma
instância temporária, o sistema usa a VPC padrão (172.30.0.0/16). Se tiver excluído a VPC
padrão, você receberá o seguinte erro:
VPC não definida 400
Para resolver esse problema, você deve fazer uma cópia do runbook AWS-UpdateWindowsAmi e
especificar um ID de sub-rede. Para mais informações, consulte VPC não definida 400 (p. 717).

Para criar uma AMI Windows com patch aplicado usando o Automation
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
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2.

Execute o comando a seguir para executar o runbook AWS-UpdateWindowsAmi. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações. O exemplo
de comando abaixo usa uma AMI recente do Amazon EC2 para minimizar o número de patches que
precisam ser aplicados. Se você executar esse comando mais de uma vez, deverá especificar um
valor exclusivo para targetAMIname. Os nomes da AMI deverão ser exclusivos.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name="AWS-UpdateWindowsAmi" \
--parameters SourceAmiId='AMI ID',IamInstanceProfileName='IAM
instance profile',AutomationAssumeRole='arn:aws:iam::
{{global:ACCOUNT_ID}}:role/AutomationServiceRole'

O comando retorna um ID de execução. Copie esse ID para a área de transferência. Você usará esse
ID para visualizar o status da automação.
{
}

3.

"AutomationExecutionId": "automation execution ID"

Para visualizar a automação usando a AWS CLI, execute o seguinte comando:
aws ssm describe-automation-executions

4.

Para visualizar detalhes sobre o andamento da automação, execute o comando a seguir.
aws ssm get-automation-execution
--automation-execution-id automation execution ID

Note
Dependendo do número de patches aplicados, o processo de aplicação de patches do Windows,
executado nessa automação de amostra, poderá demorar 30 minutos ou mais para ser concluído.

Simplifique a aplicação de patches da AMI usando o Automation, o AWS Lambda
e o Parameter Store
O exemplo a seguir usa o modelo onde uma organização mantém suas próprias AMIs e aplica patches a
elas periodicamente, em vez de se basear em AMIs do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
O procedimento a seguir mostra como aplicar patches de sistema operacional (SO) automaticamente
a uma AMI que já é considerada a AMI mais atualizada ou mais recente. No exemplo, o valor padrão
do parâmetro SourceAmiId é definido por um parâmetro do AWS Systems Manager Parameter Store
chamado latestAmi. O valor de latestAmi é atualizado por uma função AWS Lambda invocada
no final da automação. Como resultado desse processo de automação, o tempo e o esforço gastos na
aplicação de patch das AMIs são minimizados, pois o patch é sempre aplicado à AMI mais atualizada. O
Parameter Store e o Automation são recursos do AWS Systems Manager.
Antes de começar
Configure as funções do Automation e, opcionalmente, o Amazon EventBridge para Automation. Para mais
informações, consulte Configurar a automação (p. 424).
Índice
• Tarefa 1: Criar um parâmetro no Systems Manager (Parameter Store) (p. 691)
• Tarefa 2: Criar uma função do IAM para o AWS Lambda (p. 691)
• Tarefa 3: Criar uma função do AWS Lambda (p. 692)
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• Tarefa 4: Criar um runbook e aplicar patches à AMI (p. 694)

Tarefa 1: Criar um parâmetro no Systems Manager (Parameter Store)
Crie um parâmetro de string no Parameter Store que use as seguintes informações:
• Name (Nome): latestAmi.
• Valor: um ID de AMI. Por exemplo: ami-188d6e0e.
Para obter mais informações sobre como criar um parâmetro String usando o Parameter Store, consulte
Crie um parâmetro do Systems Manager (p. 294).

Tarefa 2: Criar uma função do IAM para o AWS Lambda
Use o procedimento a seguir para criar uma função de serviço do IAM para o AWS Lambda. Essas
políticas dão ao Lambda a permissão necessária para atualizar o valor do parâmetro latestAmi usando
uma função do Lambda e do Systems Manager.

Para criar uma função de serviço do IAM para o Lambda
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Políticas e, em seguida, Criar política.

3.

Escolha a guia JSON.

4.

Cole a política a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:region:123456789012:log-group:/aws/lambda/function
name:*"
]
}
]

}

5.

Escolha Review policy (Revisar política).

6.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha, como amiLambda.

7.

Escolha Create policy (Criar política).

8.

Repita as etapas 2 e 3.

9.

Cole a política a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:PutParameter",
"Resource": "arn:aws:ssm:region:123456789012:parameter/latestAmi"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:DescribeParameters",
"Resource": "*"
}
]

10. Escolha Review policy (Revisar política).
11. Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha, como amiParameter.
12. Escolha Create policy (Criar política).
13. No painel de navegação, escolha Roles e Create role.
14. Imediatamente, em Choose the service that will use this role (Escolher o serviço que usará essa
função), selecione Lambda e Next: Permissions (Próximo: Permissões).
15. Na página Anexar políticas de permissões, use o campo Pesquisar para localizar as duas políticas
criadas anteriormente.
16. Marque a caixa de seleção ao lado das políticas e escolha Próximo: tags.
17. (Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, rastrear ou controlar o
acesso para esta função e selecione Next: Review (Próximo: revisar).
18. Em Role name (Nome da função), insira um nome para a nova função, como lambda-ssm-role ou
outro nome que você preferir.

Note
Como várias entidades podem fazer referência à função, não é possível alterar o nome da
função depois que ela é criada.
19. Selecione Create role (Criar função).

Tarefa 3: Criar uma função do AWS Lambda
Use o seguinte procedimento para criar uma função do Lambda que atualize automaticamente o valor do
parâmetro latestAmi.

Como criar uma função do Lambda
1.

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

2.

Escolha Create function (Criar função).

3.

Na página Create function, selecione Author from scratch.

4.

Em Function name (Nome da função), insira Automation-UpdateSsmParam.

5.

Na lista Runtime (Tempo de execução), selecione Python 3.8.

6.

Na seção Permissions (Permissões) expanda Choose or create an execution role (Escolher ou criar
uma função de execução).

7.

Selecione Use an existing role (Usar uma função existente) e escolha a função de serviço do Lambda
criada na Tarefa 2.

8.

Escolha Create function (Criar função).

9.

Na área Function code (Código da função), na guia lambda_function, exclua o código pré-preenchido
no campo e cole o código de exemplo a seguir.
692

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Automation

from __future__ import print_function
import json
import boto3
print('Loading function')
#Updates an SSM parameter
#Expects parameterName, parameterValue
def lambda_handler(event, context):
print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
# get SSM client
client = boto3.client('ssm')
#confirm parameter exists before updating it
response = client.describe_parameters(
Filters=[
{
'Key': 'Name',
'Values': [ event['parameterName'] ]
},
]
)
if not response['Parameters']:
print('No such parameter')
return 'SSM parameter not found.'
#if parameter has a Description field, update it PLUS the Value
if 'Description' in response['Parameters'][0]:
description = response['Parameters'][0]['Description']
response = client.put_parameter(
Name=event['parameterName'],
Value=event['parameterValue'],
Description=description,
Type='String',
Overwrite=True
)
#otherwise just update Value
else:
response = client.put_parameter(
Name=event['parameterName'],
Value=event['parameterValue'],
Type='String',
Overwrite=True
)
reponseString = 'Updated parameter %s with value %s.' % (event['parameterName'],
event['parameterValue'])
return reponseString

10. Escolha Save (Salvar).
11. Para testar a função do Lambda, no menu Select a test event (Selecionar um evento de teste) escolha
Configure test events (Configurar eventos de teste).
12. Em Event name (Nome do evento), insira um nome para o evento de teste, como MyTestEvent.
13. Substitua o texto existente pelo seguinte JSON. Substitua AMI ID (ID da AMI) por suas próprias
informações para definir o valor do parâmetro latestAmi.
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{
}

"parameterName":"latestAmi",
"parameterValue":"AMI ID"

14. Escolha Create (Criar OpsItem).
15. Selecione Test (Testar) para testar a função. A saída deve indicar que o parâmetro foi atualizado com
sucesso e incluir detalhes sobre a atualização. Por exemplo, "Updated parameter latestAmi with value
ami-123456".

Tarefa 4: Criar um runbook e aplicar patches à AMI
Use o procedimento a seguir para criar e executar um runbook que aplica patches à AMI especificada para
o parâmetro latestAmi. Depois que a automação for concluída, o valor de latestAmi será atualizado com o
ID da AMI que acabou de receber patch. As automações subsequentes usarão a AMI criada pela execução
anterior.

Para criar e executar o runbook
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.
4.

Na lista suspensa Create document (Criar documento), escolha Automation (Automação).

5.
6.

Escolha a guia Editor e depois escolha Edit (Editar).
Escolha OK quando solicitado e exclua o conteúdo do espaço reservado no campo Document editor
(Editor de documentos).
No campo Document editor (Editor de documentos), cole o seguinte conteúdo do runbook de exemplo
YAML:

7.

No campo Name (Nome), insira UpdateMyLatestWindowsAmi.

--description: Systems Manager Automation Demo - Patch AMI and Update ASG
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{ AutomationAssumeRole }}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: '(Required) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager Automation uses your
IAM permissions to execute this document.'
default: ''
SourceAMI:
type: String
description: The ID of the AMI you want to patch.
default: '{{ ssm:latestAmi }}'
SubnetId:
type: String
description: The ID of the subnet where the instance from the SourceAMI parameter
is launched.
SecurityGroupIds:
type: StringList
description: The IDs of the security groups to associate with the instance that's
launched from the SourceAMI parameter.
NewAMI:
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type: String
description: The name of of newly patched AMI.
default: 'patchedAMI-{{global:DATE_TIME}}'
InstanceProfile:
type: String
description: The name of the IAM instance profile you want the source instance to
use.
SnapshotId:
type: String
description: (Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch baseline
snapshot.
default: ''
RebootOption:
type: String
description: '(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation. If you
choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as non-compliant
until a subsequent reboot and scan.'
allowedValues:
- NoReboot
- RebootIfNeeded
default: RebootIfNeeded
Operation:
type: String
description: (Optional) The update or configuration to perform on the instance.
The system checks if patches specified in the patch baseline are installed on the
instance. The install operation installs patches missing from the baseline.
allowedValues:
- Install
- Scan
default: Install
mainSteps:
- name: startInstances
action: 'aws:runInstances'
timeoutSeconds: 1200
maxAttempts: 1
onFailure: Abort
inputs:
ImageId: '{{ SourceAMI }}'
InstanceType: m5.large
MinInstanceCount: 1
MaxInstanceCount: 1
IamInstanceProfileName: '{{ InstanceProfile }}'
SubnetId: '{{ SubnetId }}'
SecurityGroupIds: '{{ SecurityGroupIds }}'
- name: verifyInstanceManaged
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 600
inputs:
Service: ssm
Api: DescribeInstanceInformation
InstanceInformationFilterList:
- key: InstanceIds
valueSet:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
PropertySelector: '$.InstanceInformationList[0].PingStatus'
DesiredValues:
- Online
onFailure: 'step:terminateInstance'
- name: installPatches
action: 'aws:runCommand'
timeoutSeconds: 7200
onFailure: Abort
inputs:
DocumentName: AWS-RunPatchBaseline
Parameters:
SnapshotId: '{{SnapshotId}}'

695

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Automation
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
InstanceIds:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
- name: stopInstance
action: 'aws:changeInstanceState'
maxAttempts: 1
onFailure: Continue
inputs:
InstanceIds:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
DesiredState: stopped
- name: createImage
action: 'aws:createImage'
maxAttempts: 1
onFailure: Continue
inputs:
InstanceId: '{{ startInstances.InstanceIds }}'
ImageName: '{{ NewAMI }}'
NoReboot: false
ImageDescription: Patched AMI created by Automation
- name: terminateInstance
action: 'aws:changeInstanceState'
maxAttempts: 1
onFailure: Continue
inputs:
InstanceIds:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
DesiredState: terminated
- name: updateSsmParam
action: aws:invokeLambdaFunction
timeoutSeconds: 1200
maxAttempts: 1
onFailure: Abort
inputs:
FunctionName: Automation-UpdateSsmParam
Payload: '{"parameterName":"latestAmi",
"parameterValue":"{{createImage.ImageId}}"}'
outputs:
- createImage.ImageId

8.

Escolha Create automation (Criar automação).

9. No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).
10. Na página Choose document (Escolher documento), escolha a guia Owned by me (Pertencem a mim).
11. Procure o cartão UpdateMyLatestWindowsAmi e selecione o botão no cartão
UpdateMyLatestWindowsAmi.
12. Escolha Next (Próximo).
13. Escolha Simple execution (Execução simples).
14. Especificar valores para os parâmetro de entrada.
15. Selecione Execute (Executar).
16. Após a conclusão da automação, escolha Parameter Store no painel de navegação e confirme se o
novo valor para latestAmi corresponde ao valor retornado pela automação. Você também pode
verificar se o novo ID da AMI corresponde à saída do Automation na seção AMIs do console do
Amazon EC2.

Aplique patches a uma AMI e atualize um grupo do Auto Scaling
O seguinte exemplo atualiza um grupo do Auto Scaling com uma AMI com patch recém-aplicado. Essa
abordagem garante que as novas imagens sejam automaticamente disponibilizadas para diferentes
ambientes de computação que usam grupos do Auto Scaling.
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A etapa final da automação neste exemplo usa uma função do Python para criar um novo modelo de
execução que usa a AMI que acabou de receber patch. Em seguida, o grupo do Auto Scaling é atualizado
para usar o novo modelo de execução. Neste tipo de cenário de Auto Scaling, os usuários podem encerrar
instâncias existentes no grupo do Auto Scaling para forçar a execução de uma nova instância que usa
a nova imagem. Como alternativa, os usuários podem aguardar e permitir que eventos de aumento ou
redução de escala aconteçam para executar instâncias mais recentes.
Antes de começar
Conclua as seguintes tarefas antes de começar este exemplo.
• Configure as funções do IAM para o Automation, um recurso do AWS Systems Manager. O Systems
Manager requer uma função de perfil da instância e um ARN da função de serviço para processar
automações. Para mais informações, consulte Configurar a automação (p. 424).

Criar o runbook PatchAMIAndUpdateASG
Use o procedimento a seguir para criar o runbook PatchAMIAndUpdateASG, que aplica patch à AMI que
você especifica para o parâmetro SourceAMI. O runbook também atualiza o grupo do Auto Scaling para
usar a AMI que recebeu o patch mais recente.

Para criar e executar o runbook
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Na lista suspensa Create document (Criar documento), escolha Automation (Automação).

4.

No campo Name (Nome), insira PatchAMIAndUpdateASG.

5.

Escolha a guia Editor e escolha Edit (Editar).

6.

Escolha OK quando solicitado e exclua o conteúdo do espaço reservado no campo Document editor
(Editor de documentos).

7.

No campo Document editor (Editor de documentos), cole o seguinte conteúdo do runbook de exemplo
YAML:
--description: Systems Manager Automation Demo - Patch AMI and Update ASG
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: '{{ AutomationAssumeRole }}'
parameters:
AutomationAssumeRole:
type: String
description: '(Required) The ARN of the role that allows Automation to perform the
actions on your behalf. If no role is specified, Systems Manager Automation uses your
IAM permissions to execute this document.'
default: ''
SourceAMI:
type: String
description: '(Required) The ID of the AMI you want to patch.'
SubnetId:
type: String
description: '(Required) The ID of the subnet where the instance from the SourceAMI
parameter is launched.'
SecurityGroupIds:
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type: StringList
description: '(Required) The IDs of the security groups to associate with the
instance launched from the SourceAMI parameter.'
NewAMI:
type: String
description: '(Optional) The name of of newly patched AMI.'
default: 'patchedAMI-{{global:DATE_TIME}}'
TargetASG:
type: String
description: '(Required) The name of the Auto Scaling group you want to update.'
InstanceProfile:
type: String
description: '(Required) The name of the IAM instance profile you want the source
instance to use.'
SnapshotId:
type: String
description: (Optional) The snapshot ID to use to retrieve a patch baseline
snapshot.
default: ''
RebootOption:
type: String
description: '(Optional) Reboot behavior after a patch Install operation. If you
choose NoReboot and patches are installed, the instance is marked as non-compliant
until a subsequent reboot and scan.'
allowedValues:
- NoReboot
- RebootIfNeeded
default: RebootIfNeeded
Operation:
type: String
description: (Optional) The update or configuration to perform on the instance.
The system checks if patches specified in the patch baseline are installed on the
instance. The install operation installs patches missing from the baseline.
allowedValues:
- Install
- Scan
default: Install
mainSteps:
- name: startInstances
action: 'aws:runInstances'
timeoutSeconds: 1200
maxAttempts: 1
onFailure: Abort
inputs:
ImageId: '{{ SourceAMI }}'
InstanceType: m5.large
MinInstanceCount: 1
MaxInstanceCount: 1
IamInstanceProfileName: '{{ InstanceProfile }}'
SubnetId: '{{ SubnetId }}'
SecurityGroupIds: '{{ SecurityGroupIds }}'
- name: verifyInstanceManaged
action: 'aws:waitForAwsResourceProperty'
timeoutSeconds: 600
inputs:
Service: ssm
Api: DescribeInstanceInformation
InstanceInformationFilterList:
- key: InstanceIds
valueSet:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
PropertySelector: '$.InstanceInformationList[0].PingStatus'
DesiredValues:
- Online
onFailure: 'step:terminateInstance'
- name: installPatches
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-

action: 'aws:runCommand'
timeoutSeconds: 7200
onFailure: Abort
inputs:
DocumentName: AWS-RunPatchBaseline
Parameters:
SnapshotId: '{{SnapshotId}}'
RebootOption: '{{RebootOption}}'
Operation: '{{Operation}}'
InstanceIds:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
name: stopInstance
action: 'aws:changeInstanceState'
maxAttempts: 1
onFailure: Continue
inputs:
InstanceIds:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
DesiredState: stopped
name: createImage
action: 'aws:createImage'
maxAttempts: 1
onFailure: Continue
inputs:
InstanceId: '{{ startInstances.InstanceIds }}'
ImageName: '{{ NewAMI }}'
NoReboot: false
ImageDescription: Patched AMI created by Automation
name: terminateInstance
action: 'aws:changeInstanceState'
maxAttempts: 1
onFailure: Continue
inputs:
InstanceIds:
- '{{ startInstances.InstanceIds }}'
DesiredState: terminated
name: updateASG
action: 'aws:executeScript'
timeoutSeconds: 300
maxAttempts: 1
onFailure: Abort
inputs:
Runtime: python3.8
Handler: update_asg
InputPayload:
TargetASG: '{{TargetASG}}'
NewAMI: '{{createImage.ImageId}}'
Script: |from __future__ import print_function
import datetime
import json
import time
import boto3

-

-

-

# create auto scaling and ec2 client
asg = boto3.client('autoscaling')
ec2 = boto3.client('ec2')
def update_asg(event, context):
print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
target_asg = event['TargetASG']
new_ami = event['NewAMI']
ASG

# get object for the ASG we're going to update, filter by name of target
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asg_query =
asg.describe_auto_scaling_groups(AutoScalingGroupNames=[target_asg])
if 'AutoScalingGroups' not in asg_query or not
asg_query['AutoScalingGroups']:
return 'No ASG found matching the value you specified.'
# gets details of an instance from the ASG that we'll use to model the new
launch template after
source_instance_id = asg_query.get('AutoScalingGroups')[0]['Instances'][0]
['InstanceId']
instance_properties = ec2.describe_instances(
InstanceIds=[source_instance_id]
)
source_instance = instance_properties['Reservations'][0]['Instances'][0]
# create list of security group IDs
security_groups = []
for group in source_instance['SecurityGroups']:
security_groups.append(group['GroupId'])
# create a list of dictionary objects for block device mappings
mappings = []
for block in source_instance['BlockDeviceMappings']:
volume_query = ec2.describe_volumes(
VolumeIds=[block['Ebs']['VolumeId']]
)
volume_details = volume_query['Volumes']
device_name = block['DeviceName']
volume_size = volume_details[0]['Size']
volume_type = volume_details[0]['VolumeType']
device = {'DeviceName': device_name, 'Ebs': {'VolumeSize': volume_size,
'VolumeType': volume_type}}
mappings.append(device)
# create new launch template using details returned from instance in the
ASG and specify the newly patched AMI
time_stamp = time.time()
time_stamp_string =
datetime.datetime.fromtimestamp(time_stamp).strftime('%m-%d-%Y_%H-%M-%S')
new_template_name = f'{new_ami}_{time_stamp_string}'
try:
ec2.create_launch_template(
LaunchTemplateName=new_template_name,
LaunchTemplateData={
'BlockDeviceMappings': mappings,
'ImageId': new_ami,
'InstanceType': source_instance['InstanceType'],
'IamInstanceProfile': {
'Arn': source_instance['IamInstanceProfile']['Arn']
},
'KeyName': source_instance['KeyName'],
'SecurityGroupIds': security_groups
}
)
except Exception as e:
return f'Exception caught: {str(e)}'
else:
# update ASG to use new launch template
asg.update_auto_scaling_group(
AutoScalingGroupName=target_asg,
LaunchTemplate={
'LaunchTemplateName': new_template_name
}
)
return f'Updated ASG {target_asg} with new launch template
{new_template_name} which uses AMI {new_ami}.'
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outputs:
- createImage.ImageId

8.

Escolha Create automation (Criar automação).

9.

No painel de navegação, selecione Automation e Execute automation (Executar automação).

10. Na página Choose document (Escolher documento), escolha a guia Owned by me (Pertencem a mim).
11. Procure o runbook PatchAMIAndUpdateASG e selecione o botão no cartão PatchAMIAndUpdateASG.
12. Escolha Next (Próximo).
13. Escolha Simple execution (Execução simples).
14. Especificar valores para os parâmetro de entrada. Verifique se o SubnetId e o SecurityGroupIds
especificados permitem acesso aos endpoints públicos do Systems Manager ou aos seus endpoints
de interface para o Systems Manager.
15. Selecione Execute (Executar).
16. Após a conclusão da automação, no console do Amazon EC2, escolha Auto Scaling e depois escolha
Launch Templates (Modelos de execução). Verifique se você vê o novo modelo de execução e se ele
usa a nova AMI.
17. Selecione Auto Scaling e, depois, escolhaAuto Scaling Groups (Grupos Auto Scaling). Verifique se o
grupo do Auto Scaling usa o novo modelo de execução.
18. Encerre uma ou mais instâncias no grupo de Auto Scaling. As instâncias de substituição serão
executadas usando a nova AMI.

Usar as automações de autoatendimento do AWS Support
Esta seção descreve como usar algumas das automações de autoatendimento criadas pela equipe do
AWS Support. Essas automações ajudam você a gerenciar seus recursos da AWS.
Fluxos de trabalho do Automation de suporte
Os fluxos de trabalho do Automation de suporte (SAW) são runbooks de automação escritos e mantidos
pela equipe do AWS Support. Esses runbooks ajudam a solucionar problemas comuns com seus recursos
da AWS, monitoram e identificam proativamente os problemas da rede, coletam e analisam logs e muito
mais.
Os runbooks SAW usam o prefixo do AWSSupport. Por exemplo, AWSSupportActivateWindowsWithAmazonLicense.
Além disso, os clientes de suporte Enterprise e Business da AWS também têm acesso a
runbooks que usam o prefixo AWSPremiumSupport. Por exemplo, AWSPremiumSupportTroubleshootEC2DiskUsage.
Para saber mais sobre o AWS Support, consulte Conceitos básicos do AWS Support.
Tópicos
• Executar a ferramenta EC2Rescue em instâncias inacessíveis (p. 701)
• Redefinir senhas e chaves SSH em instâncias do EC2 (p. 706)

Executar a ferramenta EC2Rescue em instâncias inacessíveis
O EC2Rescue pode ajudar a diagnosticar e solucionar problemas em instâncias do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) para Linux e Windows Server. Você pode executar a ferramenta
manualmente, conforme descrito em Usar o EC2Rescue para Linux Server e Usar o EC2Rescue para
Windows Server. Ou você pode executar a ferramenta automaticamente usando o Systems Manager
Automation e o runbook AWSSupport-ExecuteEC2Rescue. O Automation é um recurso do AWS
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Systems Manager. O runbook AWSSupport-ExecuteEC2Rescue foi projetado para realizar uma
combinação de ações do Systems Manager, ações do AWS CloudFormation e funções do Lambda que
automatizam as etapas normalmente necessárias para usar o EC2Rescue.
Você pode usar o runbook AWSSupport-ExecuteEC2Rescue para solucionar problemas e
potencialmente corrigir diferentes tipos de problemas do sistema operacional (SO). Veja os seguintes
tópicos para uma lista completa:
Windows: consulte Rescue Action em Usar o EC2Rescue para Windows Server com a linha de comando.
Linux e macOS: alguns módulos do EC2Rescue for Linux detectam e tentam corrigir problemas. Para obter
mais informações, consulte a documentação aws-ec2rescue-linux para cada módulo do GitHub.

Como funciona
Solução de problemas de uma instância com o Automation e o runbook AWSSupportExecuteEC2Rescue funcionam da seguinte maneira:
• Você especifica o ID da instância inacessível e inicia o runbook.
• O sistema cria uma VPC temporária e, em seguida, executa uma série de funções do Lambda para
configurar a VPC.
• O sistema identifica uma sub-rede para sua VPC temporária na mesma Zona de disponibilidade da sua
instância original.
• O sistema executa uma instância temporária auxiliar do , habilitada para o SSM.
• O sistema interrompe sua instância original e cria um backup. Em seguida, atribui o volume raiz original
à instância auxiliar.
• O sistema usa o Run Command para executar o EC2Rescue na instância auxiliar. O EC2Rescue
identifica e tenta corrigir problemas no volume raiz original anexado. Ao terminar, o EC2Rescue anexa o
volume raiz de volta à instância original.
• O sistema reinicia sua instância original e encerra a instância temporária. O sistema também encerra a
VPC temporária e as funções Lambda criadas no início da automação.

Antes de começar
Antes de executar a automação a seguir:
• Copie o ID da instância inacessível. Você especificará esse ID no procedimento.
• Opcionalmente, colete o ID de uma sub-rede na mesma zona de disponibilidade como sua instância
inacessível. A instância EC2Rescue será criada nessa sub-rede. Se você não especificar uma subrede, o Automation criará uma nova VPC temporária em sua Conta da AWS. Verifique se sua Conta da
AWS tem pelo menos uma VPC disponível. Por padrão, você pode criar cinco VPCs em uma Região. Se
você já tiver criado cinco VPCs na Região, a automação falhará sem fazer alterações na sua instância.
Para obter mais informações sobre as cotas da Amazon VPC, consulte VPC e sub-redes no Manual do
usuário da Amazon VPC.
• Opcionalmente, você pode criar e especificar uma função do AWS Identity and Access Management
(IAM) para o Automation. Se você não especificar essa função, a automação será executada no contexto
do usuário que executou a automação.

Conceder permissões ao AWSSupport-EC2Rescue para realizar ações nas instâncias
O EC2Rescue precisa de permissão para realizar uma série de ações nas suas instâncias durante a
automação. Essas ações invocam os serviços do AWS Lambda, IAM e Amazon EC2 para tentar corrigir
problemas com as instâncias de forma segura. Se você tiver permissões em nível de administrador na sua
Conta da AWS e/ou VPC, poderá executar a automação sem configurar permissões, conforme descrito
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nesta seção. Se não tiver permissões em nível de Administrador, você ou um administrador deverá
configurar permissões usando uma das seguintes opções.
• Conceder permissões usando políticas do IAM (p. 703)
• Conceder permissões usando um modelo do AWS CloudFormation (p. 704)

Conceder permissões usando políticas do IAM
Você pode anexar a seguinte política do IAM à sua conta de usuário, grupo ou função, como uma política
alinhada, ou pode criar uma nova política gerenciada do IAM e anexá-la à sua conta, grupo ou função de
usuário. Para obter mais informações sobre como adicionar uma política embutida à sua conta de usuário,
grupo ou função, consulte Como trabalhar com políticas embutidas. Para obter mais informações sobre
como criar uma nova política gerenciada, consulte Como trabalhar com políticas gerenciadas.

Note
Se você criar uma nova política gerenciada do IAM, deverá também anexar a ela a política
gerenciada AmazonSSMAutomationRole para que suas instâncias possam se comunicar com a
API do Systems Manager.
Política do IAM para AWSSupport-EC2Rescue
Substitua account ID (ID da conta) por suas próprias informações.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:account ID:function:AWSSupport-EC2Rescue-*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::awssupport-ssm.*/*.template",
"arn:aws:s3:::awssupport-ssm.*/*.zip"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"iam:CreateRole",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:GetRole",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PassRole",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DeleteInstanceProfile"
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},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account ID:role/AWSSupport-EC2Rescue-*",
"arn:aws:iam::account ID:instance-profile/AWSSupport-EC2Rescue-*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"ec2:CreateVpc",
"ec2:ModifyVpcAttribute",
"ec2:DeleteVpc",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:DetachInternetGateway",
"ec2:DeleteInternetGateway",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:DeleteSubnet",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:DisassociateRouteTable",
"ec2:DeleteRouteTable",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:Describe*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

Conceder permissões usando um modelo do AWS CloudFormation
O AWS CloudFormation automatiza o processo de criação de políticas e funções do IAM, usando um
modelo pré-configurado. Use o procedimento a seguir para criar as funções e políticas do IAM necessárias
para o Automation EC2Rescue, usando o AWS CloudFormation.

Para criar as funções e políticas do IAM necessárias para o EC2Rescue
1.

Faça download de AWSSupport-EC2RescueRole.zip e extraia o arquivo AWSSupportEC2RescueRole.json para um diretório em sua máquina local.

2.

Se sua Conta da AWS estiver em uma partição especial, edite o modelo para alterar os valores do
ARN para os valores da sua partição.
Por exemplo, para as regiões da China, altere todos os casos de arn:aws para arn:aws-cn.

3.

Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS CloudFormation em https://
console.aws.amazon.com/cloudformation.

4.

Escolha Create stack (Criar pilha), With new resources (Com novos recursos (padrão)).

5.

Na página Create stack (Criar pilha), em Prerequisite - Prepare template (Pré-requisito – Preparar
modelo), escolha Template is ready (O modelo está pronto).

6.

Em Specify template (Especificar modelo), escolha Upload a template file (Fazer upload de um arquivo
de modelo).

7.

Escolha Choose file (Escolher arquivo), navegue até o arquivo AWSSupport-EC2RescueRole.json
e selecione-o no diretório onde foi extraído.

8.

Escolha Next (Próximo).
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9.

Na página Specify stack details (Especificar detalhes da pilha), no campo Stack name (Nome da
pilha), insira um nome para identificar essa pilha e escolha Next (Próximo).

10. (Opcional) Na área Tags, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag a pilha.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. Tags permitem categorizar um recurso
de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, talvez você queira
marcar uma pilha para identificar o tipo de tarefas que ela executa, os tipos de destinos ou outros
recursos envolvidos e o ambiente em que ela é executada.
11. Escolha Next (Próximo).
12. Na página Review (Análise), role para baixo e escolha a opção I acknowledge that AWS
CloudFormation might create IAM resources (Entendo que o poderá criar recursos do IAM).
13. Selecione Create stack.
O AWS CloudFormation mostrará o status CREATE_IN_PROGRESS (CRIAÇÃO_EM_ANDAMENTO)
por alguns minutos. O status mudará para CREATE_COMPLETE depois que a pilha tiver sido criada.
Também é possível escolher o ícone de atualização para verificar o status do processo de criação.
14. Na lista de Stacks (Pilhas), escolha ao botão de opção ao lado da pilha que você acabou de criar e
depois escolha a guia Outputs (Saídas).
15. Anote o Value (Valor). Este é o ARN de AssumeRole. Você especificará esse ARN ao executar a
automação no próximo procedimento, Executar a Automação (p. 705).

Executar a Automação
Important
A automação a seguir interrompe a instância inacessível. A interrupção da instância pode resultar
em perda de dados em volumes de armazenamento de instâncias anexados (se presentes). A
interrupção da instância também pode fazer com que o IP público seja alterado, caso nenhum IP
elástico esteja associado.

Para executar a automação do AWSSupport-ExecuteEC2Rescue
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Automation (Automação).

3.

Escolha Execute automation.

4.

Na seção Automation document (Documento de automação), escolha Owned by Amazon (De
propriedade da Amazon) na lista.

5.

Na lista de runbooks, escolha o botão no cartão para o AWSSupport-ExecuteEC2Rescue e, depois,
escolha Next (Próximo).

6.

Na página Execute automation document (Executar documento de automação), escolha Simple
execution (Execução simples).

7.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Versão do documento (Document
version) está definida como a versão padrão mais recente. Por exemplo, $DEFAULT ou 3 (default) (3
(padrão)).

8.

Na seção Input parameters, especifique os parâmetros a seguir:
a.

Em UnreachableInstanceId, especifique o ID da instância inacessível.

b.

(Opcional) Em EC2RescueInstanceType, especifique um tipo de instância para a instância
EC2Rescue. O tipo de instância padrão é t2.small.
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c.
d.
e.

Em AutomationAssumeRole, se você criou funções para esta automação usando o procedimento
do AWS CloudFormation descrito anteriormente neste tópico, escolha o ARN de AssumeRole que
você criou no console do AWS CloudFormation.
(Opcional) Em LogDestination, especifique um bucket do S3 se desejar coletar logs no
nível do sistema operacional ao solucionar problemas da instância. Os logs são enviados
automaticamente para o bucket especificado.
Em SubnetId, especifique uma sub-rede em uma VPC existente na mesma zona de
disponibilidade da instância inacessível. Por padrão, o Systems Manager cria uma nova VPC,
mas você pode especificar uma sub-rede em uma VPC existente, se quiser.

Note
Se a opção para especificar um bucket ou um ID de sub-rede não estiver disponível,
verifique se você está usando a versão padrão mais recente do runbook.
9.

(Opcional) Na área Tags aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag para ajudar a
identificar a automação, por exemplo, Key=Purpose,Value=EC2Rescue.

10. Selecione Execute (Executar).
O runbook cria uma AMI de backup como parte da automação. Todos os outros recursos criados pela
automação são automaticamente excluídos, mas essa AMI permanece em sua conta. A AMI é chamada
usando a convenção a seguir:
AMI de backup: AWSSupport-EC2Rescue:UnreachableInstanceId
Você pode localizar essa AMI no console do Amazon EC2 procurando o ID de execução do Automation.

Redefinir senhas e chaves SSH em instâncias do EC2
Você pode usar o runbook AWSSupport-ResetAccess para reativar automaticamente a geração de
senhas do administrador local em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2 para
o Windows Server e para gerar uma nova chave SSH nas instâncias do EC2 do Linux. O runbook
AWSSupport-ResetAccess foi projetado para realizar uma combinação de ações do AWS Systems
Manager, ações do AWS CloudFormation e funções do AWS Lambda que automatizam as etapas
normalmente necessárias para redefinir a senha de administrador local.
Você pode usar o Automation, um recurso do AWS Systems Manager, com o runbook AWSSupportResetAccess para resolver os seguintes problemas:
Windows
Você perdeu o par de chaves EC2: para resolver esse problema, você pode usar o runbook AWSSupportResetAccess para criar uma AMI ativada por senha de sua instância atual, inicie uma nova instância em
uma AMI e selecione um par de chaves que você tenha.
Você perdeu a senha do administrador local: para resolver esse problema, você pode usar o runbook
AWSSupport-ResetAccess para gerar uma nova senha que você pode descriptografar com o par de
chaves EC2 atual.
Linux
Você perdeu seu par de chaves EC2 ou configurou o acesso SSH à instância com uma chave perdida:
para resolver esse problema, você pode usar o runbook AWSSupport-ResetAccess para criar uma nova
chave SSH para a instância atual, que permite se conectar à instância novamente.

Note
Se a instância do EC2 para Windows Server for configurada para o Systems Manager, você
poderá também redefinir a senha de administrador local usando o EC2Rescue e AWS Systems
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Manager Run Command. Para obter mais informações, consulte Usar o EC2Rescue for Windows
Server com o Run Command do Systems Manager no Manual do usuário do Amazon EC2 para
instâncias do Windows.

Como funciona
A solução de problemas em uma instância com o Automation e o runbook AWSSupport-ResetAccess
funcionam da seguinte maneira:
• Você especifica o ID da instância e executa o runbook.
• O sistema cria uma VPC temporária e, em seguida, executa uma série de funções do Lambda para
configurar a VPC.
• O sistema identifica uma sub-rede para sua VPC temporária na mesma Zona de disponibilidade da sua
instância original.
• O sistema executa uma instância temporária auxiliar do , habilitada para o SSM.
• O sistema interrompe sua instância original e cria um backup. Em seguida, atribui o volume raiz original
à instância auxiliar.
• O sistema usa o Run Command para executar o EC2Rescue na instância auxiliar. No Windows, o
EC2Rescue permite a geração de senha para o administrador local usando o EC2Config ou EC2Launch
no volume raiz original anexado. No Linux, o EC2Rescue gera e injeta uma nova chave SSH e salva a
chave privada, criptografada em Parameter Store. Ao terminar, o EC2Rescue anexa o volume raiz de
volta à instância original.
• O sistema cria uma nova Amazon Machine Image (AMI) de sua instância, agora que a geração de senha
está habilitada. Você pode usar essa AMI para criar uma nova instância do EC2 e associar um novo par
de chaves, se necessário.
• O sistema reinicia sua instância original e encerra a instância temporária. O sistema também encerra a
VPC temporária e as funções Lambda criadas no início da automação.
• Windows: a instância gera uma nova senha que você pode decodificar no console do Amazon EC2
usando o par de chaves atual designado para a instância.
Linux: você pode se conectar à instância via SSH usando a chave SSH armazenada no Systems
Manager Parameter Store, como /ec2rl/openssh/instance ID/key.

Antes de começar
Antes de executar a automação a seguir:
• Copie o ID da instância na qual você deseja redefinir a senha de administrador. Você especificará esse
ID no procedimento.
• Opcionalmente, colete o ID de uma sub-rede na mesma zona de disponibilidade como sua instância
inacessível. A instância EC2Rescue será criada nessa sub-rede. Se você não especificar uma subrede, o Automation criará uma nova VPC temporária em sua Conta da AWS. Verifique se sua Conta da
AWS tem pelo menos uma VPC disponível. Por padrão, você pode criar cinco VPCs em uma Região. Se
você já tiver criado cinco VPCs na Região, a automação falhará sem fazer alterações na sua instância.
Para obter mais informações sobre as cotas da Amazon VPC, consulte VPC e sub-redes no Manual do
usuário da Amazon VPC.
• Opcionalmente, você pode criar e especificar uma função do AWS Identity and Access Management
(IAM) para o Automation. Se você não especificar essa função, a automação será executada no contexto
do usuário que executou a automação.

Conceder a AWSSupport-EC2Rescue permissões para realizar ações em suas instâncias
O EC2Rescue precisa de permissão para realizar uma série de ações nas suas instâncias durante a
automação. Essas ações invocam os serviços do AWS Lambda, IAM e Amazon EC2 para tentar corrigir
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problemas com as instâncias de forma segura. Se você tiver permissões em nível de administrador na sua
Conta da AWS e/ou VPC, poderá executar a automação sem configurar permissões, conforme descrito
nesta seção. Se não tiver permissões em nível de Administrador, você ou um administrador deverá
configurar permissões usando uma das seguintes opções.
• Conceder permissões usando políticas do IAM (p. 708)
• Conceder permissões usando um modelo do AWS CloudFormation (p. 709)

Conceder permissões usando políticas do IAM
Você pode anexar a seguinte política do IAM à sua conta de usuário, grupo ou função, como uma política
alinhada, ou pode criar uma nova política gerenciada do IAM e anexá-la à sua conta, grupo ou função de
usuário. Para obter mais informações sobre como adicionar uma política embutida à sua conta de usuário,
grupo ou função, consulte Como trabalhar com políticas embutidas. Para obter mais informações sobre
como criar uma nova política gerenciada, consulte Como trabalhar com políticas gerenciadas.

Note
Se você criar uma nova política gerenciada do IAM, deverá também anexar a ela a política
gerenciada AmazonSSMAutomationRole para que suas instâncias possam se comunicar com a
API do Systems Manager.
Política do IAM paraAWSSupport-ResetAccess
Substitua account ID (ID da conta) por suas próprias informações.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:account ID:function:AWSSupport-EC2Rescue-*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::awssupport-ssm.*/*.template",
"arn:aws:s3:::awssupport-ssm.*/*.zip"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"iam:CreateRole",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:GetRole",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PassRole",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
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"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DeleteInstanceProfile"

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account ID:role/AWSSupport-EC2Rescue-*",
"arn:aws:iam::account ID:instance-profile/AWSSupport-EC2Rescue-*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"ec2:CreateVpc",
"ec2:ModifyVpcAttribute",
"ec2:DeleteVpc",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:DetachInternetGateway",
"ec2:DeleteInternetGateway",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:DeleteSubnet",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:DisassociateRouteTable",
"ec2:DeleteRouteTable",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:Describe*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

Conceder permissões usando um modelo do AWS CloudFormation
O AWS CloudFormation automatiza o processo de criação de políticas e funções do IAM, usando um
modelo pré-configurado. Use o procedimento a seguir para criar as funções e políticas do IAM necessárias
para o Automation EC2Rescue, usando o AWS CloudFormation.

Para criar as funções e políticas do IAM necessárias para o EC2Rescue
1.

Faça download de AWSSupport-EC2RescueRole.zip e extraia o arquivo AWSSupportEC2RescueRole.json para um diretório em sua máquina local.

2.

Se sua Conta da AWS estiver em uma partição especial, edite o modelo para alterar os valores do
ARN para os valores da sua partição.
Por exemplo, para as regiões da China, altere todos os casos de arn:aws para arn:aws-cn.

3.

Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS CloudFormation em https://
console.aws.amazon.com/cloudformation.

4.

Escolha Create stack (Criar pilha), With new resources (Com novos recursos (padrão)).

5.

Na página Create stack (Criar pilha), em Prerequisite - Prepare template (Pré-requisito – Preparar
modelo), escolha Template is ready (O modelo está pronto).

6.

Em Specify template (Especificar modelo), escolha Upload a template file (Fazer upload de um arquivo
de modelo).
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7.

Escolha Choose file (Escolher arquivo), navegue até o arquivo AWSSupport-EC2RescueRole.json
e selecione-o no diretório onde foi extraído.

8.

Escolha Next (Próximo).

9.

Na página Specify stack details (Especificar detalhes da pilha), no campo Stack name (Nome da
pilha), insira um nome para identificar essa pilha e escolha Next (Próximo).

10. (Opcional) Na área Tags, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag a pilha.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. Tags permitem categorizar um recurso
de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, talvez você queira
marcar uma pilha para identificar o tipo de tarefas que ela executa, os tipos de destinos ou outros
recursos envolvidos e o ambiente em que ela é executada.
11. Escolha Next (Próximo).
12. Na página Review (Análise), role para baixo e escolha a opção I acknowledge that AWS
CloudFormation might create IAM resources (Entendo que o poderá criar recursos do IAM).
13. O AWS CloudFormation mostrará o status CREATE_IN_PROGRESS (CRIAÇÃO_EM_ANDAMENTO)
por alguns minutos. O status mudará para CREATE_COMPLETE depois que a pilha tiver sido criada.
Também é possível escolher o ícone de atualização para verificar o status do processo de criação.
14. Na lista de pilhas, escolha a opção ao lado da pilha que você acabou de criar e selecione a guia
Outputs (Saídas).
15. Copie o conteúdo em Value. Este é o ARN de AssumeRole. Você especificará esse ARN quando
executar a automação.

Executar a Automação
O procedimento a seguir descreve como executar o runbook AWSSupport-ResetAccess usando o
console do AWS Systems Manager.

Important
A automação a seguir interrompe a instância. A interrupção da instância pode resultar em perda
de dados em volumes de armazenamento de instâncias anexados (se presentes). A interrupção
da instância também pode fazer com que o IP público seja alterado, caso nenhum IP elástico
esteja associado. Para evitar essas alterações de configuração, use o Run Command para
redefinir o acesso. Para obter mais informações, consulte Usar o EC2Rescue for Windows
Server com o Run Command do Systems Manager no Manual do usuário do Amazon EC2 para
instâncias do Windows.

Para executar a automação AWSSupport-ResetAccess
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Automation (Automação).

3.

Escolha Execute automation.

4.

Na seção Automation document (Documento de automação), escolha Owned by Amazon (De
propriedade da Amazon) na lista.

5.

Na lista de runbooks, escolha o botão no cartão para AWSSupport-ResetAccess e escolha Next
(Próximo).

6.

Na página Execute automation document (Executar documento de automação), escolha Simple
execution (Execução simples).
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7.

Na seção Document details (Detalhes do documento), verifique se Versão do documento (Document
version) está definida como a versão padrão mais recente. Por exemplo, $DEFAULT ou 3 (default) (3
(padrão)).

8.

Na seção Input parameters, especifique os parâmetros a seguir:
a.

Em InstanceID, especifique o ID da instância inacessível.

b.

Em SubnetId, especifique uma sub-rede em uma VPC existente na mesma zona de
disponibilidade da instância que você especificou. Por padrão, o Systems Manager cria uma nova
VPC, mas você pode especificar uma sub-rede em uma VPC existente, se quiser.

Note
Se a opção para especificar um ID de sub-rede não estiver disponível, verifique se você
está usando a versão padrão mais recente do runbook.

9.

c.

Em EC2RescueInstanceType, especifique um tipo de instância para a instância EC2Rescue. O
tipo de instância padrão é t2.small.

d.

Em AssumeRole, se você criou funções para essa automação usando o procedimento do AWS
CloudFormation descrito anteriormente neste tópico, especifique o ARN de AssumeRole que você
anotou no console do AWS CloudFormation.

(Opcional) Na área Tags aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag para ajudar a
identificar a automação, por exemplo, Key=Purpose,Value=ResetAccess.

10. Selecione Execute (Executar).
11. Para monitorar o progresso da automação, escolha a automação em execução e depois escolha a
guia Steps (Etapas). Quando a automação for concluída, escolha a guia Descriptions (Descrições)
e, em seguida, View output (Exibir resultados) para visualizar os resultados. Para exibir a saída de
etapas individuais, selecione a guia Steps (Etapas) e selecione View Outputs (Visualizar saídas) ao
lado de uma etapa.
O runbook cria uma AMI de backup e uma AMI ativada por senha como parte da automação. Todos os
outros recursos criados pela automação são automaticamente excluídos, mas essas AMIs permanecem
em sua conta. As AMIs são nomeadas usando as seguintes convenções:
• AMI de backup: AWSSupport-EC2Rescue:InstanceID
• AMI ativada por senha: AWSSupport-EC2Rescue: AMI ativada por senha de Instance ID
Você pode localizar essas AMIs procurando o ID de execução do Automation.
No Linux, a nova chave privada SSH para sua instância é salva, criptografada, Parameter Store. O nome
do parâmetro é /ec2rl/openssh/Instance ID/key.

Usar transformadores de entrada com automação
Esta demonstração do AWS Systems Manager Automation mostra como usar o recurso transformador
de entrada do Amazon EventBridge para extrair o instance-id de uma instância do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) de um evento de alteração de estado da instância. O Automation é um
recurso do AWS Systems Manager. Usamos o transformador de entrada para passar esses dados ao
destino do runbook do AWS-CreateImage, como o parâmetro de entrada do InstanceId. A regra será
acionada quando qualquer instância for alterada para o estado stopped.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com transformadores de entrada, consulte Tutorial:
Use o transformador de entrada para personalizar o que o EventBridge passa para o destino do evento no
Manual do usuário do Amazon EventBridge.
Antes de começar
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Verifique se adicionou as permissões necessárias e a política de confiança para o EventBridge para a
função de serviço do Systems Manager Automation. Para obter mais informações, consulte Visão geral do
gerenciamento de permissões de acesso aos recursos do EventBridge no Manual do usuário do Amazon
EventBridge.

Como usar transformadores de entrada com automação
1.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

No painel de navegação, escolha Rules (Regras).

3.

Escolha Create rule (Criar regra).

4.

Insira um nome e uma descrição para a regra.
Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra regra na mesma região e no mesmo barramento de
eventos.

5.

Em Event bus (Barramento de eventos), escolha o barramento de eventos que você deseja associar a
essa regra. Se você quiser que essa regra responda a eventos correspondentes provenientes da sua
Conta da AWS, selecione default (padrão). Quando um AWS service (Serviço da AWS) na sua conta
emite um evento, ele sempre vai para o barramento de eventos padrão da sua conta.

6.

Em Rule type (Tipo de regra), escolha Rule with an event pattern (Regra com um padrão de evento).

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Em Event source (Origem do evento), escolha Eventos da AWS ou eventos de parceiro do
EventBridge.

9.

Na seção Event patter (Padrão de evento), selecione Event pattern form (Formulário de padrão de
evento).

10. Em Event source (Origem do evento), escolha AWS services (Serviços da ).
11. Em AWS service (Serviço da AWS), escolha EC2.
12. Para Event Type (Tipo de evento), escolha EC2 Instance State-change Notification (Notificação de
alteração de estado da instância do EC2).
13. Para Specific state(s) (Estados específicos), escolha stopped (parado).
14. Escolha Next (Próximo).
15. Em Target types (Tipos de destino), escolha AWS service (Serviço da AWS).
16. Para Select a target (Selecionar um destino), escolha Systems Manager Automation (Automation do
Systems Manager).
17. Em Document (Documento), escolha AWS-CreateImage.
18. Na seção Configure automation parameter(s) (Configurar parâmetros de automação), escolha Input
Transformer (Transformador de entrada).
19. Para Input path (Caminho de entrada), insira {"instance":"$.detail.instance-id"}.
20. Para Template (Modelo), insira {"InstanceId":[<instance>]}.
21. Para Execution role, escolha Use existing role (Usar função existente) e escolha sua função de serviço
do Automation.
22. Escolha Next (Próximo).
23. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte Marcar
recursos do Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
24. Escolha Next (Próximo).
25. Analise os detalhes da regra e escolha Create rule (Criar regra).

Usar a Automação com o Jenkins
Se a sua organização usar o software Jenkins em um pipeline de CI/CD, você poderá adicionar o
Automation como uma etapa de pós-compilação para pré-instalar as versões da aplicação na Amazon
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Machine Images (AMIs). O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. Você também pode usar
o recurso de agendamento do Jenkins para chamar a Automação e criar sua própria cadência de aplicação
de patches de sistema operacional (SO).
O exemplo abaixo mostra como invocar o Automation em um servidor Jenkins em execução on-premises
ou no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para a autenticação, o servidor Jenkins usa
credenciais da AWS com base em um usuário do AWS Identity and Access Management (IAM) que você
cria no exemplo. Se o seu servidor Jenkins estiver em execução no Amazon EC2, você também poderá
autenticá-lo usando uma função de perfil de instância do IAM.

Note
Certifique-se de seguir as práticas recomendadas de segurança do Jenkins ao configurar sua
instância.
Antes de começar
Conclua as seguintes tarefas antes de configurar o Automation com o Jenkins:
• Conclua o exemplo Simplifique a aplicação de patches da AMI usando o Automation, o AWS Lambda
e o Parameter Store (p. 690). O exemplo a seguir usa o runbook UpdateMyLatestWindowsAmi criado
nesse exemplo.
• Configure as funções do IAM para o Automation. O Systems Manager requer uma função de perfil da
instância e um ARN da função de serviço para processar automações. Para mais informações, consulte
Configurar a automação (p. 424).
• Depois de configurar as funções do IAM para o Automation, use o procedimento a seguir para criar uma
conta de usuário do IAM no servidor Jenkins. A automação usa a chave de acesso e a chave secreta da
conta de usuário do IAM para autenticar o servidor Jenkins durante a automação.

Para criar uma conta de usuário para o servidor Jenkins
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Políticas e, em seguida, Criar política.

3.

Escolha a guia JSON.

4.

Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:StartAutomationExecution",
"Resource": [
"arn:aws:ssm:region:account ID:document/UpdateMyLatestWindowsAmi",
"arn:aws:ssm:region:account ID:automation-definition/
UpdateMyLatestWindowsAmi:$DEFAULT"
]
}
]
}

5.

Escolha Review policy (Revisar política).

6.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha, como
JenkinsPolicy.

7.

Escolha Create policy (Criar política).
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8.

No painel de navegação, escolha Usuários.

9.

Escolha Adicionar usuário.

10. Na seção Set user details, especifique um nome de usuário (por exemplo, Jenkins).
11. Na sessão Select AWS access type (Selecione o tipo de acesso da ), escolha Programmatic Access
(Acesso programático).
12. Escolha Próximo: Permissões.
13. Na seção Set permissions for, escolha Attach existing policies directly.
14. No campo de filtro, insira o nome da política criada anteriormente.
15. Marque a caixa de seleção ao lado da política e escolha Próximo: tags.
16. (Opcional) Adicione um ou mais pares de chave/valor de tag para organizar, rastrear ou controlar o
acesso a este usuário e selecione Próximo: revisar.
17. Verifique os detalhes e escolha Create.
18. Copie a chave de acesso e a chave secreta para um arquivo de texto. Você especificará essas
credenciais no próximo procedimento.
Use o seguinte procedimento para configurar a AWS CLI no seu servidor Jenkins.

Para configurar o servidor Jenkins para Automação
1.

Connect ao servidor Jenkins na porta 8080 usando seu navegador preferido para acessar a interface
de gerenciamento.

2.

Digite a senha encontrada em /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword. Para
exibir sua senha, execute o comando a seguir.
sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

3.

O script de instalação do Jenkins direciona você para a página Customize Jenkins (Personalizar o
Jenkins). Selecione Install suggested plugins (Instalar plugins sugeridos).

4.

Uma vez concluída a instalação, escolha Administrator Credentials (Credenciais de administrador),
selecione Save Credentials (Salvar credenciais) e, depois, Start Using Jenkins (Começar a usar o
Jenkins).

5.

No painel de navegação à esquerda, escolha Manage Jenkins Gerenciar Jenkins), e selecione
Manage Plugins (Gerenciar plugins).

6.

Selecione a guia Available (Disponível) e, em seguida, digite Amazon EC2 plugin.

7.

Marque a caixa de seleção para Amazon EC2 plugine, depois, selecione Install without restart
(Instalar sem reiniciar).

8.

Quando a instalação terminar, selecione Go back to the top page (Voltar para a página inicial).

9.

Selecione Manage Jenkins (Gerenciar Jenkins) e, em seguida, Configure System (Configurar o
sistema).

10. Na seção Cloud (Nuvem), selecione Add a new cloud (Adicionar uma nova nuvem) e escolha Amazon
EC2.
11. Insira suas informações nos campos restantes. Insira suas credenciais da AWS no campo Add
Credentials (Adicionar credenciais).
Use o procedimento a seguir para configurar o projeto do Jenkins para invocar a Automação.

Para configurar o servidor Jenkins para invocar a Automação
1.

Abra o console Jenkins em um navegador da Web.
714

AWS Systems Manager Guia do usuário
Noções básicas sobre o status da automação

2.

Escolha o projeto que deseja configurar com Automação e depois escolha Configure.

3.

Na guia Build, escolha Add Build Step.

4.

Escolha Execute shell ou Execute Windows batch command (dependendo do seu sistema
operacional).

5.

No campo Command (Comando), execute um comando da AWS CLI como o seguinte: Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm start-automation-execution \
--document-name runbook name \
--region Região da AWS of your source AMI \
--parameters runbook parameters

O comando de exemplo a seguir usa o documento UpdateMyLatestWindowsAmi e o parâmetro
latestAmi do Systems Manager criado em Simplifique a aplicação de patches da AMI usando o
Automation, o AWS Lambda e o Parameter Store (p. 690).
aws ssm start-automation-execution \
--document-name UpdateMyLatestWindowsAmi \
--parameters \
"sourceAMIid='{{ssm:latestAmi}}'"
--region region

No Jenkins, o comando se parece com exemplo na seguinte captura de tela.

6.

No projeto do Jenkins, escolha Build Now. O Jenkins retorna uma saída semelhante ao exemplo a
seguir.

Noções básicas sobre o status da automação
O AWS Systems Manager Automation relata informações detalhadas de status sobre os vários status que
uma ação ou etapa de automação passa quando você executa uma automação e para a automação geral.
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O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. Você pode monitorar os status da automação
usando os seguintes métodos:
• Monitore o Execution status (Status da execução) no console do Systems Manager Automation.
• Use suas ferramentas de linha de comando preferidas. Para a AWS Command Line Interface (AWS
CLI), você pode usar describe-automation-step-executions ou get-automation-execution. Para o
AWS Tools for Windows PowerShell, você pode usar Get -SsMAutoMationStepExecution ou Get SsMAutoMationExecution.
• Configure o Amazon EventBridge para responder a alterações de status de ação ou automação.

Sobre status de automação
Os relatórios de automação relatam detalhes das ações de automação individuais, além da automação
geral.
O status geral da automação pode ser diferente do status relatado por uma ação individual ou etapa,
conforme observado nas tabelas a seguir.

Status detalhado das ações
Status

Detalhes

Pendente

A execução da etapa ainda não começou. Se a
automação usar ações condicionais, as etapas
permanecerão nesse estado após a conclusão
de uma automação se a condição não tiver sido
atendida para executar a etapa. As etapas também
permanecem nesse estado se a automação for
cancelada antes da execução da etapa.

InProgress

A etapa está em execução.

Aguardando

A etapa está aguardando inserção de informações.

Bem-sucedida

A etapa foi concluída com êxito. Este é um estado
terminal.

TimedOut

Uma etapa ou aprovação não foi concluída antes
do período de tempo limite especificado. Este é um
estado terminal.

Cancelando

A etapa está em processo de interrupção após ser
cancelada por um solicitante.

Cancelado

A etapa foi interrompida por um solicitante antes de
ser concluída. Este é um estado terminal.

Reprovada

A etapa não foi concluída com êxito. Este é um
estado terminal.

Status detalhado de uma automação
Status

Detalhes

Pendente

A automação ainda não começou a ser executada.

InProgress

A automação está em execução.
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Status

Detalhes

Aguardando

A automação está aguardando a entrada.

Bem-sucedida

A automação foi concluída com êxito. Este é um
estado terminal.

TimedOut

Uma etapa ou aprovação não foi concluída antes
do período de tempo limite especificado. Este é um
estado terminal.

Cancelando

A automação está em processo de interrupção
após ser cancelada por um solicitante.

Cancelado

A automação foi interrompida por um solicitante
antes de ser concluída. Este é um estado terminal.

Reprovada

A automação não foi concluída com êxito. Este é
um estado terminal.

Solução de problemas do Systems Manager
Automation
Use as informações a seguir para ajudar você a solucionar problemas com o AWS Systems Manager
Automation, um recurso do AWS Systems Manager. Este tópico inclui tarefas específicas para resolver
problemas com base em mensagens de erro de Automação.
Tópicos
• Erros comuns de automação (p. 717)
• Falha ao iniciar a execução da automação (p. 717)
• Execução iniciada, mas o status falhou (p. 719)
• Execução iniciada, mas tempo limite atingido (p. 721)

Erros comuns de automação
Esta seção inclui informações sobre erros comuns de Automação.

VPC não definida 400
Por padrão, quando o Automation executa o runbook AWS-UpdateLinuxAmi ou AWSUpdateWindowsAmi, o sistema cria uma instância temporária na VPC padrão (172.30.0.0/16). Se tiver
excluído a VPC padrão, você receberá o seguinte erro:
VPC not defined 400
Para resolver esse problema, você deve especificar um valor para o parâmetro de entrada SubnetId.

Falha ao iniciar a execução da automação
Uma automação pode falhar com um erro de acesso negado ou um erro de função assumida inválida,
se você não tiver configurado corretamente os usuários, as funções e as políticas do AWS Identity and
Access Management (IAM) para o Automation.
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Acesso negado
Os exemplos a seguir descrevem situações em que uma automação não foi iniciada, sinalizando um erro
de acesso negado.
Acesso negado à API do Systems Manager
A mensagem de erro: User: user arn isn't authorized to perform:
ssm:StartAutomationExecution on resource: document arn (Service:
AWSSimpleSystemsManagement; Status Code: 400; Error Code:
AccessDeniedException; Request ID: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)
• Causa possível 1: o usuário do IAM que está tentando iniciar a execução da automação não tem
permissão para invocar a API StartAutomationExecution. Para resolver esse problema, anexe
a política do IAM necessária à conta de usuário que foi usada para iniciar a automação. Para mais
informações, consulte Tarefa 3: Configurar o acesso do usuário à automação (p. 431).
• Causa possível 2: o usuário do IAM que está tentando iniciar a automação tem permissão para invocar
a API StartAutomationExecution, mas não tem permissão para invocar a API usando o runbook
específico. Para resolver esse problema, anexe a política do IAM necessária à conta de usuário que
foi usada para iniciar a automação. Para mais informações, consulte Tarefa 3: Configurar o acesso do
usuário à automação (p. 431).
Acesso negado por falta de permissões PassRole
A mensagem de erro: User: user arn isn't authorized to perform: iam:PassRole on
resource: automation assume role arn (Service: AWSSimpleSystemsManagement;
Status Code: 400; Error Code: AccessDeniedException; Request ID: xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)
O usuário do IAM que tenta iniciar a execução do Automation não possui a permissão PassRole para a
função assumida. Para resolver esse problema, anexe a política iam:PassRole à função do usuário do
IAM que estiver tentando iniciar a automação. Para mais informações, consulte Tarefa 2: Anexar a política
iam:PassRole à função de automação (p. 430).

Função assumida inválida
Quando você executa um Automation, uma função assumida é fornecida no runbook ou transmitida como
um valor de parâmetro para o runbook. Diferentes tipos de erros poderão ocorrer se a função assumida
não for especificada ou configurada corretamente.
Função de admissão malformada
Mensagem de erro: The format of the supplied assume role ARN isn't valid. A função de
admissão está mal formatada. Para resolver esse problema, verifique se uma função assumida válida está
especificada no seu runbook ou como um parâmetro em tempo de execução ao executar a automação.
A função de admissão não pode ser assumida
A mensagem de erro: The defined assume role is unable to be assumed.
(Service: AWSSimpleSystemsManagement; Status Code: 400; Error Code:
InvalidAutomationExecutionParametersException; Request ID: xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx)
• Causa possível 1: a função assumida não existe. Para resolver esse problema, crie a função. Para mais
informações, consulte the section called “Configurar a automação” (p. 424). Detalhes específicos para
a criação dessa função estão descritos no seguinte tópico, Tarefa 1: Criar uma função de serviço para a
automação (p. 427).
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• Causa possível 2: a função assumida não possui uma relação de confiança com o serviço do Systems
Manager. Para resolver esse problema, crie a relação de confiança. Para obter mais informações,
consulte Não consigo assumir uma função no Manual do usuário do IAM.

Execução iniciada, mas o status falhou
Falhas específicas da ação
Runbooks contêm etapas e elas são executadas em ordem. Cada etapa invoca uma ou mais APIs de AWS
service (Serviço da AWS). Essas APIs determinam as entradas, o comportamento e as saídas da etapa.
Há vários locais em que um erro pode causar uma falha na etapa. As mensagens de falha indicam quando
e onde um erro ocorreu.
Para ver uma mensagem de falha no console do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), escolha
o link View Outputs (Exibir resultados) da etapa com falha. Para ver uma mensagem de falha da AWS CLI,
chame get-automation-execution e procure o atributo FailureMessage em um StepExecution
com falha.
Nos exemplos a seguir, uma etapa associada à ação aws:runInstance falhou. Cada exemplo explora
um tipo diferente de erro.
Imagem ausente
A mensagem de erro: Automation Step Execution fails when it's launching the
instance(s). Get Exception from RunInstances API of ec2 Service. Exception
Message from RunInstances API: [The image id '[ami id]' doesn't exist (Service:
AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: InvalidAMIID.NotFound; Request ID:
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)]. Please refer to Automation Service
Troubleshooting Guide for more diagnosis details.
A ação aws:runInstances recebeu uma entrada para um ImageId que não existe. Para resolver esse
problema, atualize o runbook ou os valores de parâmetros com o ID correto da AMI.
A política da função assumida não tem permissões suficientes
A mensagem de erro: Automation Step Execution fails when it's launching the
instance(s). Get Exception from RunInstances API of ec2 Service. Exception
Message from RunInstances API: [You aren't authorized to perform this
operation. Encoded authorization failure message: xxxxxxx (Service: AmazonEC2;
Status Code: 403; Error Code: UnauthorizedOperation; Request ID: xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)]. Please refer to Automation Service Troubleshooting
Guide for more diagnosis details.
A função de assunção não tem permissão suficiente para invocar a API RunInstances em instâncias do
EC2. Para resolver esse problema, anexe uma política do IAM à função assumida que tenha permissão
para invocar a API RunInstances. Para mais informações, consulte Método 2: usar o IAM para configurar
funções para o Automation (p. 427).
Estado inesperado
A mensagem de erro: Step fails when it's verifying launched instance(s) are ready
to be used. Instance i-xxxxxxxxx entered unexpected state: shutting-down.
Please refer to Automation Service Troubleshooting Guide for more diagnosis
details.
• Causa possível 1: há um problema com a instância ou o serviço do Amazon EC2. Para resolver esse
problema, faça login na instância ou revise o log do sistema da instância para entender por que ela
iniciou o desligamento.
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• Causa possível 2: o script de dados do usuário especificado para a ação aws:runInstances tem
um problema ou uma sintaxe incorreta. Verifique a sintaxe do script de dados do usuário. Além disso,
verifique se os scripts de dados do usuário não desligam a instância ou invocam outros scripts que
desligam a instância.
Referência a falhas específicas de ação
Quando uma etapa falha, a mensagem de falha pode indicar qual serviço foi invocado quando a falha
ocorreu. A tabela a seguir lista os serviços invocados por cada ação. Ela também fornece links para obter
informações sobre cada serviço.
Ação

Serviços da AWS
invocados por essa
ação

Para obter informações
sobre este serviço

Solucionar problemas
de conteúdo

aws:runInstances

Amazon EC2

Manual do usuário
do Amazon EC2 para
instâncias do Linux

Solucionar problemas
com instâncias do EC2

Guia do usuário do
Amazon EC2 para
instâncias do Linux

Solucionar problemas
com instâncias do EC2
Solução de problemas
do Run Commando
do Systems
Manager (p. 1076)

Amazon EC2
aws:changeInstanceState

aws:runCommand

Systems Manager

AWS Systems
Manager Run
Command (p. 1031)

aws:createImage

Amazon EC2

Amazon Machine
Images

aws:createStack

AWS CloudFormation

Manual do usuário do
AWS CloudFormation

Resolução de
problemasAWS
CloudFormation

aws:deleteStack

AWS CloudFormation

Manual do usuário do
AWS CloudFormation

Resolução de
problemasAWS
CloudFormation

aws:deleteImage

Amazon EC2

Imagens de máquina da
Amazon

aws:copyImage

Amazon EC2

Amazon Machine
Images

aws:createTag

Amazon EC2, Systems
Manager

Recurso e etiquetas do
EC2

AWS Lambda
aws:invokeLambdaFunction

AWS Lambda Guia do
desenvolvedor

Solução de problemas
do Lambda

Erro interno do serviço de automação
A mensagem de erro: Internal Server Error. Please refer to Automation Service
Troubleshooting Guide for more diagnosis details.
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Um problema com o serviço Automation está impedindo que o runbook especificado seja executado
corretamente. Para resolver esse problema, entre em contato com o AWS Support. Forneça o ID de
execução e o ID de cliente, se disponíveis.

Execução iniciada, mas tempo limite atingido
A mensagem de erro: Step timed out while step is verifying launched instance(s)
are ready to be used. Please refer to Automation Service Troubleshooting Guide
for more diagnosis details.
Uma etapa na ação aws:runInstances atingiu o tempo limite. Isso pode acontecer se a ação da etapa
demorar mais para ser executada do que o valor especificado para timeoutSeconds na etapa. Para
resolver esse problema, especifique um valor mais longo para o parâmetro timeoutSeconds da ação
aws:runInstances. Se isso não resolver o problema, investigue por que a etapa demora mais para ser
executada do que o esperado

AWS Systems Manager Change Calendar
O Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager, permite configurar intervalos de data e
hora quando as ações especificadas (por exemplo, em Systems Manager Automation (p. 421)) podem
ou não ser executadas em sua Conta da AWS. No Change Calendar, esses intervalos são chamados
de eventos. Ao criar uma entrada do Change Calendar, você está criando um documento do Systems
Manager (p. 1361) do tipo ChangeCalendar. No Change Calendar, o documento armazena dados
do iCalendar 2.0 em formato de texto simples. Os eventos adicionados à entrada do Change Calendar
tornam-se parte do documento. Para começar a usar o Change Calendar, abra o Systems Manager
console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha Change Calendar.
Você pode criar um calendário e seus eventos no console do Systems Manager. Você pode também
importar um arquivo do iCalendar (.ics) que você exportou de um provedor de calendário de terceiros
compatível, para adicionar seus eventos ao calendário. Os provedores compatíveis incluem o Google
Agenda, o Microsoft Outlook e o Calendário do iCloud.
Uma entrada do Change Calendar pode ser de dois tipos:
DEFAULT_OPEN ou Aberto por padrão
Todas as ações podem ser executadas por padrão, exceto durante eventos do calendário. Durante
eventos, o estado de um calendário DEFAULT_OPEN é CLOSED e os eventos são bloqueados para
execução.
DEFAULT_CLOSED ou Fechado por padrão
Todas as ações são bloqueadas por padrão, exceto durante eventos do calendário. Durante eventos,
o estado de um calendário DEFAULT_CLOSED é OPEN e as ações podem ser executadas.

Quem deve usar o Change Calendar?
• Qualquer cliente da Amazon Web Services que cria ou executa runbooks de automação cria solicitações
de alteração no Change Manager, ou cria associações em State Manager. (Automation, Change
Manager e State Manager são todos recursos do AWS Systems Manager). Ao integrar esses recursos
com o Change Calendar, você poderá permitir ou bloquear esses três tipos de ações dependendo do
estado atual do calendário de alterações que você associar a cada um deles.
• Administradores responsáveis por manter as configurações dos nós gerenciados pelo Systems Manager
consistentes, estáveis e funcionais.
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Benefícios do Change Calendar
Veja a seguir alguns benefícios do Change Calendar.
• Revisar as alterações antes de serem aplicadas
Uma entrada do Change Calendar pode ajudar a garantir que alterações potencialmente destrutivas em
seu ambiente sejam analisadas antes de serem aplicadas.
• Aplicar alterações somente nas horas apropriadas
O Change Calendar ajuda a manter seu ambiente estável durante os horários dos eventos. Por exemplo,
é possível criar uma entrada do Change Calendar para bloquear alterações quando você espera uma
alta demanda em seus recursos, como durante uma conferência ou promoção de marketing pública.
Uma entrada de calendário também pode bloquear alterações quando você espera suporte limitado
do administrador, como durante férias ou feriados. É possível usar uma entrada de calendário para
permitir alterações, exceto em determinadas horas do dia ou da semana, quando há suporte limitado do
administrador para solucionar problemas de ações ou implantações com falha.
• Obter o estado atual ou futuro do calendário
Você pode executar a operação da API GetCalendarState do Systems Manager para mostrar o
estado atual do calendário, o estado em uma hora especificada ou a próxima vez que o estado do
calendário estiver programado para alterar.
• Suporte ao EventBridge
Esse recurso do Systems Manager tem suporte como um tipo de evento nas regras do Amazon
EventBridge. Para obter informações, consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon
EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o
Systems Manager (p. 1623).
Tópicos
• Configurar o Change Calendar (p. 722)
• Trabalho com Change Calendar (p. 723)
• Adicionar dependências do Change Calendar para runbooks do Automation (p. 732)
• Resolução de problemas Change Calendar (p. 732)

Configurar o Change Calendar
Conclua o seguinte antes de usar o Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager.

Instalar as ferramentas de linha de comando mais recentes
Instale as ferramentas de linha de comando mais recentes para obter informações de estado sobre
calendários.
Requisito

Descrição

AWS CLI

(Opcional) Para usar a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) para obter informações de
estado sobre calendários, instale a versão mais
recente da AWS CLI no computador local.
Para obter mais informações sobre como instalar
ou atualizar a CLI, consulte Instalar, atualizar e
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Requisito

Descrição
desinstalar a AWS CLI no Guia do usuário da AWS
Command Line Interface.

AWS Tools for PowerShell

(Opcional) Para usar o Tools for PowerShell para
obter informações de estado sobre calendários,
instale a versão mais recente do Tools for
PowerShell no computador local.
Para obter mais informações sobre como instalar
ou atualizar a Tools for PowerShell, consulte
Instalar a AWS Tools for PowerShell no Guia do
usuário da AWS Tools for PowerShell.

Configurar permissões
Para criar, atualizar ou excluir uma entrada do Change Calendar, incluindo adicionar e remover eventos da
entrada, uma política anexada à função de serviço ou usuário do AWS Identity and Access Management
(IAM) deve permitir as seguintes ações:
• ssm:CreateDocument
• ssm:DeleteDocument
• ssm:DescribeDocument
• ssm:DescribeDocumentPermission
• ssm:GetCalendar
• ssm:ListDocuments
• ssm:ModifyDocumentPermission
• ssm:PutCalendar
• ssm:UpdateDocument
• ssm:UpdateDocumentDefaultVersion
Para obter informações sobre o estado atual ou futuro do calendário, uma política anexada à função de
serviço ou usuário do IAM deve permitir a seguinte ação:
• ssm:GetCalendarState
Se a sua conta de usuário, grupo ou função do IAM receber permissões de administrador, você terá
acesso ao Change Calendar. Se você não tiver permissões de administrador, um administrador deverá
lhe conceder permissão, atribuindo a política gerenciada AmazonSSMFullAccess, ou uma política que
ofereça permissões comparáveis, à sua conta, grupo ou função do IAM.
As entradas do Change Calendar que são de propriedade das (ou seja, criadas por) contas que não sejam
suas são somente leitura, mesmo que compartilhadas com sua conta.

Trabalho com Change Calendar
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para adicionar, gerenciar ou excluir entradas do
Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager. Você também pode importar eventos de
provedores de calendário de terceiros compatíveis, importando um arquivo do iCalendar (.ics) exportado
do calendário de origem. E você pode usar a operação API GetCalendarState ou o comando get-
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calendar-state da AWS Command Line Interface (AWS CLI) para obter informações sobre o estado do
Change Calendar em um horário específico.
Tópicos
• Criar um calendário de alterações (p. 724)
• Criar e gerenciar eventos no Change Calendar (p. 725)
• Importar e gerenciar eventos de calendários de terceiros (p. 727)
• Atualizar um calendário de alterações (p. 729)
• Compartilhar um calendário de alterações (p. 730)
• Excluir um calendário de alterações (p. 730)
• Obter o estado de um calendário de alterações (p. 730)

Criar um calendário de alterações
Quando você cria uma entrada no Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager, você está
criando um documento do Systems Manager (documento SSM) que usa o formato text.

Para criar um calendário de alterações
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.

Escolha Create calendar (Criar calendário).
- ou Se a página inicial Change Calendar abrir primeiro, escolha Create change calendar (Criar calendário
de alterações).

4.

Na página Create calendar (Criar calendário) em Calendar details (Detalhes do calendário), insira um
nome para a entrada do calendário. Nomes de entradas do calendário podem conter letras, números,
pontos, traços e sublinhados. O nome deve ser específico o suficiente para identificar rapidamente a
finalidade da entrada do calendário. Um exemplo é support-off-hours. Não é possível atualizar
esse nome depois de criar a entrada do calendário.

5.

Em Description (Descrição), insira uma descrição para a sua entrada do calendário.

6.

(Opcional) Na área Import calendar (Importar calendário), selecione Choose file (Escolher arquivo)
para selecionar um arquivo do iCalendar (.ics) exportado de um provedor de calendário terceirizado.
Importar o arquivo adicionará seus eventos ao seu calendário.
Os provedores compatíveis incluem o Google Agenda, o Microsoft Outlook e o Calendário do iCloud.
Para mais informações, consulte Importar eventos de provedores de calendário de terceiros (p. 728).

7.

Em Calendar type (Tipo de calendário), escolha uma das seguintes opções.
• Open by default (Aberto por padrão): o calendário é aberto (as ações de automação podem ser
executadas até que um evento seja iniciado) e fechado logo depois pela duração de um evento
associado.
• Closed by default (Fechado por padrão) - o calendário está fechado (as ações do Automation
não podem ser executadas até que um evento seja iniciado), mas é aberto durante um evento
associado.

8.

Escolha Create calendar (Criar calendário).
Depois que a entrada do calendário for criada, o Systems Manager exibirá a entrada do calendário
na lista Change Calendar. As colunas exibem a versão do calendário e o número de conta da Conta
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da AWS do proprietário do calendário. Sua entrada do calendário não pode prevenir ou permitir
nenhuma ação até que você adicione pelo menos um evento. Para obter mais informações sobre
como criar um evento, consulte Criar um evento do Change Calendar (p. 725). Para obter mais
informações sobre a importação de eventos, consulte Importar eventos de provedores de calendário
de terceiros (p. 728).

Criar e gerenciar eventos no Change Calendar
Depois de criar um calendário no AWS Systems Manager Change Calendar, você poderá criar, atualizar
e excluir eventos incluídos no calendário aberto ou fechado. O Change Calendar é um recurso do AWS
Systems Manager.

Tip
Como alternativa à criação de eventos diretamente no console do Systems Manager, você pode
importar um iCalendar (.ics) de uma aplicação de calendário de terceiros compatível. Para obter
mais informações, consulte Importar e gerenciar eventos de calendários de terceiros (p. 727).
Tópicos
• Criar um evento do Change Calendar (p. 725)
• Atualizar um evento do Change Calendar (p. 726)
• Excluir um evento do Change Calendar (p. 727)

Criar um evento do Change Calendar
Ao adicionar um evento a uma entrada do Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager, você
está especificando um período durante o qual a ação padrão da entrada do calendário está suspensa.
Por exemplo, se o tipo de entrada do calendário for fechado por padrão, o calendário estará aberto para
alterações durante eventos. (Alternativamente, você pode criar um evento consultivo, que cumpre uma
função informativa apenas no calendário.)
Atualmente, só é possível pode criar um evento do Change Calendar usando o console. Os eventos
são adicionados ao documento do Change Calendar criado quando você cria uma entrada do Change
Calendar.

Para criar um evento do Change Calendar
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.

Na lista de calendários, escolha o nome da entrada do calendário à qual você deseja adicionar um
evento.

4.

Na página de detalhes da entrada do calendário, escolha Create event (Criar evento).

5.

Na página Create scheduled event (Criar evento programado) em Event details (Detalhes do evento),
insira um nome de exibição para seu evento. Nomes de eventos podem conter letras, números,
pontos, traços e sublinhados. O nome deve ser específico o suficiente para identificar a finalidade do
evento. Um exemplo é nighttime-hours.

6.

Em Description (Descrição), insira uma descrição para o seu evento. Por exemplo, The support
team isn't available during these hours.

7.

(Opcional) Se você quiser que este evento sirva como uma notificação visual ou lembrete apenas,
selecione a opção Advisory (Consultivo). Eventos consultivos não desempenham nenhum papel
funcional em seu calendário. Eles servem para fins informativos apenas para aqueles que visualizam
seu calendário.
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8.

Em Event start date (Data de início do evento), insira ou escolha um dia no formato MM/DD/YYYY
para iniciar o evento e insira uma hora no dia especificada no formato hh:mm:ss (horas, minutos e
segundos) para iniciar o evento.

9.

Em Event end date (Data de término do evento), insira ou escolha um dia no formato MM/DD/YYYY
para encerrar o evento e insira uma hora no dia especificada no formato hh:mm:ss (horas, minutos e
segundos) para encerrar o evento.

10. Em Schedule time zone (Fuso horário da programação), escolha um fuso horário que se aplique às
horas de início e término do evento. É possível inserir parte de um nome de cidade ou diferença de
fuso horário de Greenwich Mean Time (GMT) para encontrar um fuso horário mais rapidamente. O
padrão é o Tempo Universal Coordenado (UTC).
11. (Opcional) Para criar um evento que se repita diariamente, semanalmente ou mensalmente, ative
Recurrence (Recorrência) e, em seguida, especifique a frequência e a data final opcional para a
recorrência.
12. Escolha Create scheduled event (Criar evento programado). O novo evento é adicionado à entrada do
calendário e é exibido na guia Events (Eventos) da página de detalhes da entrada do calendário.

Atualizar um evento do Change Calendar
Use o procedimento a seguir para atualizar um evento do Change Calendar no console do AWS Systems
Manager. O Change Calendar é um recurso do AWS Systems Manager.

Para atualizar um evento do Change Calendar
1.
2.
3.
4.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Change Calendar.
Na lista de calendários, escolha o nome da entrada do calendário para a qual você deseja editar um
evento.
Na página de detalhes da entrada do calendário, escolha Events (Eventos).

5.

Na página do calendário, escolha o evento que deseja editar.

Tip
Use os botões no canto superior esquerdo para se mover para atrás ou para frente de um
ano e de um mês. Altere o fuso horário, se necessário, escolhendo o fuso horário correto na
lista no canto superior direito.
6.

Em Event details (Detalhes do evento), escolha Edit (Editar).

Para alterar o nome e a descrição do evento, adicione ou substitua os valores de texto atuais.
7. Para alterar o valor da Event start date (Data de início do evento), escolha a data de início atual e
escolha uma nova data no calendário. Para alterar a hora de início, escolha a hora de início atual e
escolha uma nova hora na lista.
8. Para alterar o valor da Event end date (Data de término do evento), escolha a data de término atual e
escolha uma nova data no calendário. Para alterar a hora de término, escolha a hora de término atual
e escolha uma nova hora na lista.
9. Para alterar o valor de Schedule time zone (Fuso horário da programação), escolha um fuso horário
que se aplique às horas de início e término do evento. É possível inserir parte de um nome de cidade
ou diferença de fuso horário de Greenwich Mean Time (GMT) para encontrar um fuso horário mais
rapidamente. O padrão é o Tempo Universal Coordenado (UTC).
10. (Opcional) Se você quiser que este evento sirva como uma notificação visual ou lembrete apenas,
selecione a opção Advisory (Consultivo). Eventos consultivos não desempenham nenhum papel
funcional em seu calendário. Eles servem para fins informativos apenas para aqueles que visualizam
seu calendário.
11. Escolha Save (Salvar). Suas alterações são exibidas na guia Events (Eventos) da página de detalhes
da entrada do calendário. Escolha o evento atualizado para exibir suas alterações.
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Excluir um evento do Change Calendar
Você pode excluir um evento de cada vez usando no Change Calendar, um recurso do AWS Systems
Manager, usando o AWS Management Console.

Para excluir um evento do Change Calendar
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.

Na lista de calendários, escolha o nome da entrada do calendário da qual você deseja excluir um
evento.

4.

Na página de detalhes da entrada do calendário, escolha Events (Eventos).

5.

Na página do calendário, escolha o evento que você deseja excluir.

Tip
Use os botões no canto superior esquerdo para retroceder ou avançar o calendário em um
ano ou um mês. Altere o fuso horário, se necessário, escolhendo o fuso horário correto na
lista no canto superior direito.
6.

Na página Event details (Detalhes do evento), escolha Delete (Excluir). Quando for solicitado, confirme
que você deseja excluir o evento, escolhendo Confirm (Confirmar).

Importar e gerenciar eventos de calendários de terceiros
Como alternativa à criação de eventos diretamente no console do AWS Systems Manager, você pode
importar um iCalendar (.ics) de uma aplicação de calendário de terceiros compatível. Seu calendário
pode incluir eventos importados e eventos que você cria noChange Calendar, que é um recurso do AWS
Systems Manager.
Antes de começar
Antes de tentar importar um arquivo de calendário, revise os seguintes requisitos e restrições:
Formato de arquivo do calendário
Somente arquivos iCalendar válidos (.ics) são compatíveis.
Fornecedores de calendário compatíveis
Somente os arquivos .ics exportados dos provedores de calendário de terceiros a seguir são
compatíveis.
• Calendário do Google (Instruções de exportação)
• Microsoft Outlook (Instruções de exportação)
• Calendário do iCloud (Instruções de exportação)
Tamanho do arquivo
Você pode importar qualquer número de arquivos .ics válidos. No entanto, o tamanho total de todos
os arquivos importados para cada calendário não pode exceder 64 KB.

Tip
Para minimizar o tamanho do arquivo .ics, verifique se você está exportando somente
detalhes básicos sobre suas entradas do calendário. Se necessário, reduza a duração do
período de exportação.
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Time zone (Fuso horário)
Além de um nome de calendário, um provedor de calendário e pelo menos um evento, o arquivo .ics
exportado também deve indicar o fuso horário do calendário. Se isso não acontecer, ou se houver
um problema ao identificar o fuso horário, você será solicitado a especificar um depois de importar o
arquivo.
Limitação de eventos recorrentes
O arquivo exportado .ics pode incluir eventos recorrentes. No entanto, se uma ou mais ocorrências
de um evento recorrente tiverem sido excluídas no calendário de origem, a importação falhará.
Tópicos
• Importar eventos de provedores de calendário de terceiros (p. 728)
• Atualizar todos os eventos de um provedor de calendário de terceiros (p. 728)
• Excluir todos os eventos importados de um calendário de terceiros (p. 729)

Importar eventos de provedores de calendário de terceiros
Use o procedimento a seguir para importar um iCalendar (.ics) de uma aplicação de calendário de
terceiros compatível. Os eventos contidos no arquivo são incorporados às regras do seu calendário aberto
ou fechado. Você pode importar um arquivo para um novo calendário que você estiver criando com o
Change Calendar (um recurso do AWS Systems Manager) ou para um calendário existente.
Depois de importar o arquivo .ics, você poderá remover eventos individuais dele usando a
interface Change Calendar. Para obter mais informações, consulte Excluir um evento do Change
Calendar (p. 727). Você também pode excluir todos os eventos do calendário de origem excluindo
o arquivo .ics. Para obter mais informações, consulte Excluir todos os eventos importados de um
calendário de terceiros (p. 729).

Para importar eventos de provedores de calendário de terceiros
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.

Para começar com um novo calendário, escolha Create calendar (Criar calendário). Na área Import
calendar (Importar calendário), selecione Choose file (Escolher arquivo). Para obter informações sobre
outras etapas para criar um novo calendário, consulte Criar um calendário de alterações (p. 724).
-ouPara importar eventos de terceiros para um calendário existente, escolha o nome de um calendário
existente para abri-lo.

4.

Selecione Actions, Edit (Ações, Editar), e depois, na área Import calendar (Importar calendário),
escolha Choose file (Escolher arquivo).

5.

Procure e selecione o arquivo .ics exportado no computador local.

6.

Caso solicitado, para Select a time zone (Selecione um fuso horário), selecione o fuso horário que se
aplica ao calendário.

7.

Escolha Save (Salvar).

Atualizar todos os eventos de um provedor de calendário de terceiros
Se vários eventos forem adicionados ou removidos do calendário de origem depois de importar o
arquivo .ics do iCalendar, você poderá refletir essas alterações no Change Calendar. Primeiro, exporte
novamente o calendário de origem e, em seguida, importe o novo arquivo para o Change Calendar, que
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é um recurso do AWS Systems Manager. Os eventos no calendário de alterações serão atualizados para
refletir o conteúdo do arquivo mais recente.

Para atualizar todos os eventos de um provedor de calendário de terceiros
1.

No calendário de terceiros, adicione ou remova eventos conforme você deseja que eles sejam
refletidos no Change Calendar e, em seguida, reexporte o calendário para um novo arquivo .ics.

2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Change Calendar.

4.

Na lista de calendários, escolha o nome do calendário na lista.

5.

Selecione Choose file (Escolher arquivo) e, em seguida, procure e selecione o arquivo .ics de
substituição.

6.

Em resposta à notificação sobre a substituição do arquivo existente, escolhaConfirm (Confirme).

Excluir todos os eventos importados de um calendário de terceiros
Se você não quiser mais nenhum dos eventos importados de um provedor de terceiros incluído no
calendário, exclua o arquivo .ics importado do iCalendar.

Para excluir todos os eventos importados de um calendário de terceiros
1.
2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Change Calendar.
Na lista de calendários, escolha o nome do calendário na lista.

4.

Na área Import calendar (Importar calendário), em My imported calendars (Meus calendários
importados), localize o nome do calendário importado e marque X no cartão dele.

5.

Escolha Save (Salvar).

Atualizar um calendário de alterações
Você pode atualizar a descrição de um calendário de alterações, mas não o nome dele. Embora seja
possível alterar o estado padrão de uma entrada de calendário, esteja ciente de que isso reverte o
comportamento das ações de alteração durante eventos associados à entrada do calendário. Por exemplo,
se você alterar o estado de um calendário de Open by default (Aberto por padrão) para Closed by
default(Fechado por padrão), as alterações indesejadas poderão ser feitas durante períodos do evento em
que os usuários que criaram os eventos associados não estiverem esperando alterações.
Ao atualizar um calendário de alterações, você está editando o documento do Change Calendar criado
quando você criou a entrada. O Change Calendar é um recurso do AWS Systems Manager.

Para atualizar um calendário de alterações
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.
4.
5.

Na lista de calendários, escolha o nome do calendário que você deseja atualizar.
Na página de detalhes do calendário, escolha Actions, Edit (Ações, Editar).
Em Description (Descrição), é possível alterar o texto da descrição. Não é possível editar o nome de
um calendário de alteração.

6.

Para alterar o estado do calendário, em Calendar type (Tipo de calendário), escolha um valor
diferente. Observe que isso reverte o comportamento das ações de alteração durante eventos
associados ao calendário. Antes de alterar o tipo do calendário, verifique com outros usuários do
Change Calendar se a alteração do tipo do calendário não permite alterações indesejadas durante os
eventos criados.
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• Open by default (Aberto por padrão): o calendário é aberto (as ações do Automation podem ser
executadas até que um evento seja iniciado) e fechado logo depois pela duração de um evento
associado.
• Closed by default (Fechado por padrão) - o calendário está fechado (as ações do Automation
não podem ser executadas até que um evento seja iniciado), mas é aberto durante um evento
associado.
7.

Escolha Save (Salvar).
Sua entrada do calendário não pode prevenir ou permitir ações até que você adicione pelo menos um
evento. Para obter informações sobre como adicionar um evento, consulte Criar um evento do Change
Calendar (p. 725).

Compartilhar um calendário de alterações
Você pode compartilhar um calendário no Change Calendar e um recurso do AWS Systems Manager, com
outras Contas da AWS usando o console do AWS Systems Manager. Ao compartilhar um calendário, o
calendário é somente leitura para usuários na conta compartilhada.

Para compartilhar um calendário de alterações
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.

Na lista de calendários, escolha o nome do calendário que você deseja compartilhar.

4.

Na página de detalhes do calendário, escolha a guia Sharing (Compartilhamento).

5.

Escolha Actions, Share (Ações, Compartilhar).

6.

Em Share calendar (Compartilhar calendário), para Account ID (ID da conta), insira o número de ID de
uma Conta da AWS válida e escolha Share (Compartilhar).
Os usuários da conta compartilhada podem ler o calendário de alterações, mas não podem fazer
alterações.

Excluir um calendário de alterações
Você pode excluir um calendário no Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager, usando o
console do Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI). A exclusão de um calendário
de alterações exclui todos os eventos associados.

Para excluir um calendário de alterações
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Change Calendar.

3.

Na lista de calendários, escolha o nome do calendário que você deseja excluir.

4.

Na página de detalhes do calendário, escolha Actions, Delete (Ações, Excluir). Quando for solicitado,
confirme que você deseja excluir a entrada do calendário escolhendo Delete (Excluir).

Obter o estado de um calendário de alterações
Você pode obter o estado geral de um calendário ou o estado de um calendário em um horário específico
no Change Calendar, um recurso do AWS Systems Manager. Também é possível mostrar a próxima vez
em que o estado do calendário muda de OPEN para CLOSED ou vice-versa.
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Você só pode fazer essa tarefa usando a API GetCalendarState. O procedimento nesta seção usa a
AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para obter o estado de um calendário de alterações
•

Execute o seguinte comando para mostrar o estado de um ou mais calendários em um horário
específico. O parâmetro --calendar-names é obrigatório, mas --at-time é opcional. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm get-calendar-state \
--calendar-names "Calendar_name_or_document_ARN_1"
"Calendar_name_or_document_ARN_2" \
--at-time "ISO_8601_time_format"

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm get-calendar-state \
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/
MyChangeCalendarDocument" "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/
SupportOffHours" \
--at-time "2020-07-30T11:05:14-0700"

Windows
aws ssm get-calendar-state ^
--calendar-names "Calendar_name_or_document_ARN_1"
"Calendar_name_or_document_ARN_2" ^
--at-time "ISO_8601_time_format"

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm get-calendar-state ^
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/
MyChangeCalendarDocument" "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/
SupportOffHours" ^
--at-time "2020-07-30T11:05:14-0700"

O comando retorna informações como as seguintes.
{

}

"State": "OPEN",
"AtTime": "2020-07-30T16:18:18Z",
"NextTransitionTime": "2020-07-31T00:00:00Z"

Os resultados mostram o estado do calendário (se o calendário é do tipo DEFAULT_OPEN ou
DEFAULT_CLOSED) para as entradas de calendário especificadas que são propriedade ou
compartilhadas com sua conta, na hora especificada como o valor --at-time e a hora da próxima
transição. Se você não adicionar o parâmetro --at-time, a hora atual será usada.

Note
Se você especificar mais de um calendário em uma solicitação, o comando retornará o status
OPEN somente se todos os calendários na solicitação estiverem abertos. Se um ou mais
calendários na solicitação forem fechados, o status retornado será CLOSED.
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Adicionar dependências do Change Calendar para
runbooks do Automation
Para garantir que as ações do Automation sigam o Change Calendar, um recurso do AWS
Systems Manager, adicione uma etapa em um runbook do Automation que use a ação
aws:assertAwsResourceProperty (p. 506). Configure a ação para executar GetCalendarState a
fim de verificar se uma entrada de calendário especificada está no estado desejado (OPEN ou CLOSED). O
runbook do Automation só poderá passar para a próxima etapa se o estado do calendário for OPEN. Veja a
seguir um trecho de exemplo baseado em YAML de um runbook do Automation que não pode prosseguir
para a próxima etapa, LaunchInstance, a menos que o estado do calendário corresponda a OPEN, o
estado especificado em DesiredValues.
Veja um exemplo a seguir.

mainSteps:
- name: MyCheckCalendarStateStep
action: 'aws:assertAwsResourceProperty'
inputs:
Service: ssm
Api: GetCalendarState
CalendarNames: ["arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/SaleDays"]
PropertySelector: '$.State'
DesiredValues:
- OPEN
description: "Use GetCalendarState to determine whether a calendar is open or closed."
nextStep: LaunchInstance
- name: LaunchInstance
action: 'aws:executeScript'
inputs:
Runtime: python3.6
...

Resolução de problemas Change Calendar
Use as informações a seguir para ajudar a solucionar problemas com o Change Calendar, um recurso do
AWS Systems Manager.
Tópicos
• Erro 'Falha na importação do calendário' (p. 732)

Erro 'Falha na importação do calendário'
Problema: ao importar um arquivo do iCalendar (.ics), o sistema informa que a importação do calendário
falhou.
• Solução 1: verifique se você está importando um arquivo que foi exportado de um provedor de
calendário de terceiros compatível, que inclua o seguinte:
• Calendário do Google (Instruções de exportação)
• Microsoft Outlook (Instruções de exportação)
• Calendário do iCloud (Instruções de exportação)
• Solução 2: se o calendário de origem incluir eventos recorrentes, verifique se nenhuma ocorrência
individual do evento foi cancelada ou excluída. No momento, o Change Calendar não suporta a
importação de eventos recorrentes com cancelamentos individuais. Para resolver o problema, remova
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o evento recorrente do calendário de origem, exporte novamente o calendário, importe-o novamente
para o Change Calendar e, em seguida, adicione o evento recorrente usando a interface do Change
Calendar. Para obter mais informações, consulte Criar um evento do Change Calendar (p. 725).
• Solução 3: verifique se o calendário de origem contém pelo menos um evento. Os carregamentos de
arquivos .ics que não contêm eventos não têm êxito.
• Solução 4: se o sistema relatar que a importação falhou porque a propriedade .ics é muito grande,
verifique se você está exportando somente os detalhes básicos sobre suas entradas de calendário. Se
necessário, reduza a duração do período de exportação.
• Solução 5: se o Change Calendar não conseguir determinar o fuso horário do calendário exportado
quando você tenta importá-lo da guia Events (Eventos), você poderá receber esta mensagem: “Falha na
importação do calendário. O Change Calendar não localizou um fuso horário válido’’. Você pode importar
o calendário do menu Edit (Editar). Nesse caso, escolha Actions, Edit (Ações, Editar) e, em seguida,
tente importar o arquivo da página Edit calendar (Editar calendário).
• Solução 6: não edite o arquivo .ics antes da importação. A tentativa de modificar o conteúdo do
arquivo pode corromper os dados do calendário. Se você modificou o arquivo antes de tentar a
importação, exporte o calendário do calendário de origem novamente e tente fazer o upload novamente.

AWS Systems Manager Maintenance Windows
O Maintenance Windows, um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a definir uma programação
de quando executar ações que possivelmente causem interrupções aos nós, como aplicar patches a um
sistema operacional, atualizar drivers ou instalar um software ou patches. Com o Maintenance Windows,
você pode agendar ações em vários outros tipos de recursos da AWS, como buckets do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3), filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), chaves do AWS
Key Management Service (AWS KMS) e muito mais. Para obter uma lista completa dos tipos de recursos
compatíveis que você pode incluir em um destino da janela de manutenção, consulte Recursos que você
pode usar com o AWS Resource Groups e o Editor de tags no Guia do usuárioAWS Resource Groups.
Para começar a usar o Maintenance Windows, abra o Systems Manager console (Console do gerenciador
de sistemas). No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

Note
O State Manager e Maintenance Windows podem executar alguns tipos semelhantes de
atualizações nos seus nós gerenciados. Qual deles escolher depende se você precisa
automatizar a conformidade do sistema ou executar tarefas de alta prioridade e sensíveis ao
tempo durante os períodos especificados.
Para mais informações, consulte Selecionar entre State Manager e Maintenance
Windows (p. 1646).
Cada janela de manutenção tem uma programação, uma duração máxima, um conjunto de destinos
registrados (os nós ou outros recursos da AWS nas quais as ações ocorrem) e um conjunto de tarefas
registradas. Você pode adicionar tags às suas janelas de manutenção quando você criá-las ou atualizálas. (Tags são chaves que ajudam a identificar e classificar os recursos na sua organização). Também é
possível especificar datas antes ou depois das quais uma janela de manutenção não deve ser executada e
especificar o fuso horário internacional no qual basear a programação da janela de manutenção.
Para obter uma explicação de como as várias opções relacionadas à programação de janelas de
manutenção se relacionam entre si, consulte Opções de programação da janela de manutenção e do
período ativo (p. 812).
Para obter mais informações sobre como trabalhar com a opção --schedule, consulte Referência:
Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
Tipos de tarefas compatíveis
As janelas de manutenção oferecem suporte à execução de quatro tipos de tarefas:
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• Comandos em Run Command, um recurso do Systems Manager
Para obter mais informações sobre o Run Command, consulte AWS Systems Manager Run
Command (p. 1031).
• Fluxos de trabalho no Automation, um recurso do Systems Manager
Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho de Automação, consulte AWS Systems Manager
Automation (p. 421).
• Funções no AWS Lambda
Para obter mais informações sobre como criar uma função do Lambda, consulte Conceitos básicos do
Lambda no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.
• Tarefas no AWS Step Functions
Para obter mais informações sobre o Steps Functions, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Step
Functions.

Note
Especifique um ou mais destinos para as tarefas da janela de manutenção do tipo Run Command.
Dependendo da tarefa, os destinos serão opcionais para outros tipos de tarefas da janela de
manutenção (Automation, AWS Lambda e AWS Step Functions). Para obter mais informações
sobre como executar tarefas que não especificam destinos, consulte Registrar tarefas da janela
de manutenção sem destinos (p. 816).
Isso significa que você pode usar a janela de manutenção para executar tarefas como a seguinte em seus
destinos selecionados:
• Instalar ou atualizar aplicativos.
• Aplicar patches.
• Instalar ou atualizar o SSM Agent.
• Execute comandos do PowerShell e scripts de shell do Linux usando uma tarefa Run Command do
Systems Manager.
• Crie Amazon Machine Images (AMIs), faça o bootstrapping do software e configure os nós usando uma
tarefa do Systems Manager Automation.
• Execute funções do AWS Lambda que invoquem outras ações, como verificar nós para a atualizações
de patches.
• Execute máquinas de estado do AWS Step Functions para executar tarefas como remover um nó de
um ambiente do Elastic Load Balancing, aplicar patch a um nó e, em seguida, adicionar o nó de volta ao
ambiente do Elastic Load Balancing.
• Nós de destino que estiverem offline especificando um grupo de recursos da AWS como destino.
Suporte ao EventBridge
Esse recurso do Systems Manager tem suporte como um tipo de evento nas regras do Amazon
EventBridge. Para obter informações, consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon
EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o Systems
Manager (p. 1623).
Índice
•
•
•
•

Configurar o Maintenance Windows (p. 735)
Trabalhar com janelas de manutenção (console) (p. 743)
Tutoriais do Systems Manager Maintenance Windows (AWS CLI) (p. 752)
Demonstrações de janelas de manutenção (p. 799)
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• Opções de programação da janela de manutenção e do período ativo (p. 812)
• Registrar tarefas da janela de manutenção sem destinos (p. 816)
• Solução de problemas das janelas (p. 818)

Configurar o Maintenance Windows
Antes que os usuários em Conta da AWS possam criar e programar tarefas da janela de manutenção
usando o Maintenance Windows, um recurso do AWS Systems Manager, eles devem receber as
permissões necessárias para isso.
Antes de começar
Para concluir as tarefas da seção, você precisará de um ou ambos os seguintes recursos já configurados:
• Você está atribuindo permissões a usuários ou grupos do IAM. Esses usuários ou grupos já deveriam
ter recebido permissões gerais para trabalhar com janelas de manutenção. Faça isso garantindo que
a política do IAM AmazonSSMFullAccess seja atribuída aos usuários ou grupos ou atribuindo uma
política do IAM que forneça um conjunto menor de permissões de acesso para o Systems Manager
que abranja tarefas da janela de manutenção. Para obter mais informações, consulte Criar grupos de
usuários (p. 19) e Criar usuários e atribuir permissões (p. 20).
• (Opcional) Nas janelas de manutenção que executam tarefas do Run Command, é possível optar por
enviar notificações de status do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) sejam enviadas.
Run Command é um recurso do Systems Manager. Para usar essa opção, configure o tópico do Amazon
SNS antes de concluir essas tarefas de configuração. Para obter informações sobre como configurar
notificações do Amazon SNS para o Systems Manager, incluindo como criar um perfil do IAM para ser
usado no envio de notificações do SNS, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager
usando as notificações do Amazon SNS (p. 1546).
Visão geral das tarefas de configuração
Para conceder as permissões de que os usuários precisam para registrar janelas de manutenção, um
administrador executa as tarefas a seguir. (Instruções completas são fornecidas em Use o console para
configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736)).
Tarefa 1: criar uma política para usar com o perfil de janela de manutenção personalizada
As tarefas de janela de manutenção exigem um perfil do IAM para fornecer as permissões necessárias
para serem executadas nos recursos de destino. Os tipos de tarefas executadas e seus outros
requisitos operacionais determinam o conteúdo dessa política.
No tópico Tarefa 1: criar uma política para seu perfil de serviço de janela de manutenção
personalizada (p. 736), fornecemos uma política básica que você pode adaptar.
Tarefa 2: criar um perfil de serviço personalizado para tarefas de janela de manutenção
A política criada na Tarefa 1 está anexada ao perfil de janela de manutenção criado na Tarefa 2.
Quando os usuários registram uma tarefa de janela de manutenção, eles especificam esse perfil de
serviço personalizado como parte da configuração da tarefa. As permissões nesse perfil permitem que
o Systems Manager execute tarefas em janelas de manutenção em seu nome.

Important
Anteriormente, o console do Systems Manager permitia a você escolher o perfil
AWSServiceRoleForAmazonSSM vinculado ao serviço do IAM gerenciado pela AWS
para usar como perfil de manutenção para suas tarefas. O uso desse perfil e sua política
associada, AmazonSSMServiceRolePolicy, para tarefas de janela de manutenção não
é mais recomendado. Se estiver usando esse perfil para tarefas de janela de manutenção
agora, recomendamos parar de usá-lo. Em vez disso, crie seu próprio perfil do IAM para
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permitir a comunicação entre o Systems Manager e outros Serviços da AWS quando as
tarefas da janela de manutenção são executadas.
Tarefa 3: conceder permissões para usar o perfil de serviço aos usuários que registram tarefas da janela
de manutenção
Fornecer aos usuários permissões para acessar o perfil de janela de manutenção personalizado
permite que eles a usem com suas tarefas de janelas de manutenção. Isso é além das permissões
que você concedeu a eles para trabalhar com os comandos da API do Systems Manager para
Maintenance Windows. Esse perfil transmite as permissões necessárias para executar uma tarefa
de janela de manutenção. Como resultado, um usuário não poderá atribuir tarefas a uma janela
de manutenção usando seu perfil de serviço personalizado sem a capacidade de passar essas
permissões do IAM.
Tarefa 4: (Opcional) negar explicitamente permissões para usuários que não têm permissão para registrar
tarefas da janela de manutenção
É possível negar a permissão ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow aos usuários da
sua Conta da AWS para os quais você não quer registrar tarefas com janelas de manutenção. Isso
fornece uma camada extra de prevenção para usuários que não devem registrar tarefas da janela de
manutenção.
Tópicos
• Use o console para configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736)

Use o console para configurar permissões para janelas de
manutenção
Os procedimentos a seguir descrevem como usar o console do AWS Systems Manager para criar as
funções e permissões necessárias para janelas de manutenção.
Tópicos
• Tarefa 1: criar uma política para seu perfil de serviço de janela de manutenção
personalizada (p. 736)
• Tarefa 2: criar um perfil de serviço personalizado para janelas de manutenção (console) (p. 738)
• Tarefa 3: configurar permissões para usuários que têm permissão para registrar tarefas da janela de
manutenção (console) (p. 740)
• Tarefa 4: configurar permissões para usuários que não têm permissão para registrar tarefas da janela
de manutenção (console) (p. 742)

Tarefa 1: criar uma política para seu perfil de serviço de janela de manutenção
personalizada
É possível usar a política a seguir no formato JSON para criar a política a ser usada com o perfil de janela
de manutenção. Você anexará essa política ao perfil que criar posteriormente na Tarefa 2: criar um perfil
de serviço personalizado para janelas de manutenção (console) (p. 738).

Important
Dependendo das tarefas e dos tipos de tarefas que as janelas de manutenção executam,
talvez você não precise de todas as permissões nesta política, e talvez seja necessário incluir
permissões adicionais.

Para criar uma política para seu perfil de serviço de janela de manutenção personalizada
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

No painel de navegação, escolha Policies e, em seguida, Create Policy.

3.

Escolha a guia JSON.

4.

Substitua o conteúdo padrão pelo seguinte:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:SendCommand",
"ssm:CancelCommand",
"ssm:ListCommands",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:GetAutomationExecution",
"ssm:StartAutomationExecution",
"ssm:ListTagsForResource",
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:execution:*:*",
"arn:aws:states:*:*:stateMachine:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"resource-groups:ListGroups",
"resource-groups:ListGroupResources"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"tag:GetResources"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
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}

5.

]

}

"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ssm.amazonaws.com"
]
}
}

Modifique o conteúdo JSON conforme necessário para as tarefas de manutenção executadas na sua
conta. As alterações feitas são específicas para suas operações planejadas.
Por exemplo:
• Você pode fornecer nomes do recurso da Amazon (ARNs) para funções específicas e máquinas de
estado em vez de usar qualificadores-curinga (*).
• Se você não planeja executar tarefas do AWS Step Functions, é possível remover as permissões
states e os ARNs.
• Se você não planeja executar tarefas do AWS Lambda, é possível remover as permissões lambda
e os ARNs.
• Se você não planeja executar tarefas do Automation, é possível remover as permissões
ssm:GetAutomationExecution e ssm:StartAutomationExecution.
• Adicione mais permissões que podem ser necessárias para que as tarefas sejam executadas. Por
exemplo, algumas ações da Automação trabalham com pilhas do AWS CloudFormation. Portanto,
as permissões cloudformation:CreateStack, cloudformation:DescribeStacks, e
cloudformation:DeleteStack são necessárias.
Outro exemplo: o runbook AWS-CopySnapshot do Automation requer permissão para criar um
snapshot do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Portanto, o perfil de serviço precisa da
permissão ec2:CreateSnapshot.
Para obter informações sobre as permissões de perfil necessárias para os runbooks do Automation,
consulte as descrições de runbooks em Referência de runbooks do AWS Systems Manager
Automation.

6.

Depois de concluir as revisões da política, escolha Next: Tags (Próximo: Etiquetas).

7.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de tag para organizar, monitorar ou controlar o
acesso para esta função e selecione Next: Review (Próximo: revisar).

8.

Em Name (Nome), insira um nome que identifique isso como a política usada pelo perfil de serviço
Maintenance Windows que você cria. Por exemplo: my-maintenance-window-role-policy.

9.

Selecione Create policy (Criar política) e anote o nome que você especificou para a política. Você
fará referência a ele no próximo procedimento, Tarefa 2: criar um perfil de serviço personalizado para
janelas de manutenção (console) (p. 738).

Tarefa 2: criar um perfil de serviço personalizado para janelas de manutenção
(console)
Use o procedimento a seguir para criar uma função de serviço personalizada para o Maintenance
Windows, um recurso do Systems Manager, para que o Systems Manager possa executar tarefas em seu
nome. Nesta tarefa, você anexará a política que criou na tarefa anterior ao perfil que você também criou.

Important
Anteriormente, o console do Systems Manager permitia a você escolher o perfil
AWSServiceRoleForAmazonSSM vinculado ao serviço do IAM gerenciado pela AWS
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para usar como perfil de manutenção para suas tarefas. O uso desse perfil e sua política
associada, AmazonSSMServiceRolePolicy, para tarefas de janela de manutenção não é
mais recomendado. Se estiver usando esse perfil para tarefas de janela de manutenção agora,
recomendamos parar de usá-lo. Em vez disso, crie seu próprio perfil do IAM para permitir a
comunicação entre o Systems Manager e outros Serviços da AWS quando as tarefas da janela de
manutenção são executadas.

Para criar uma função de serviço personalizada (console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Roles e Create role.

3.

Em Select trusted entity (Selecionar entidade confiável), faça as seguintes escolhas:
1. Em Trusted entity type (Tipo de entidade confiável), escolha service (Serviço da AWS)
2. Em Use cases for other AWS services (Casos de uso de outros serviços da AWS), escolha
Systems Manager
3. Escolha Systems Manager, como mostrado na imagem a seguir.

4.

Escolha Next (Próximo).

5.

Na caixa de pesquisa, insira o nome da política que você criou na Tarefa 1: criar uma política para seu
perfil de serviço de janela de manutenção personalizada (p. 736), marque a caixa ao lado do nome e
escolha Next (Próximo).

6.

Em Role name (Nome da regra), insira um nome que identifique essa função como uma função da
Maintenance Windows. Por exemplo: my-maintenance-window-role.

7.

(Opcional) Altere a descrição da função padrão para refletir a finalidade dessa função. Por exemplo:
Performs maintenance window tasks on your behalf.

8.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor para organizar, rastrear ou controlar o acesso a
esta função e escolha Next: Review (Próximo: revisar).

9.

Selecione Create role (Criar função). O sistema faz com que você retorne para a página Roles.

10. Escolha o nome da função que você acabou de criar.
11. Selecione a guia Trust relationships (Relações de confiança) e, em seguida, verifique se a seguinte
política é exibida na guia Trusted entities (Entidades confiáveis).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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12. Copie ou anote o nome do perfil e o valor do ARN na área Summary (Resumo). Os usuários em sua
conta especificam essas informações ao criarem janelas de manutenção.

Tarefa 3: configurar permissões para usuários que têm permissão para registrar
tarefas da janela de manutenção (console)
Ao registrar uma tarefa em uma janela de manutenção, você especifica uma função de serviço
personalizada ou uma função vinculada ao serviço do Systems Manager para executar as operações de
tarefas reais. Esta é a função que o serviço assumirá quando executar tarefas em seu nome. Antes disso,
para registrar a própria tarefa, atribua a política do IAM PassRole a uma conta de usuário do IAM ou a um
grupo do IAM. Isso permite que o usuário do IAM ou grupo do IAM especifique, como parte do registro
dessas tarefas na janela de manutenção, a função que deve ser usada ao executar tarefas. Para obter
informações, consulte Conceder permissões a um usuário para transmitir uma função a um AWS service
(Serviço da AWS), no Guia do usuário do IAM.
Se você estiver atribuindo a permissão iam:Passrole a um usuário individual ou a um grupo, use um
dos procedimentos a seguir para fornecer as permissões mínimas necessárias para registrar tarefas com
uma janela de manutenção.

Para configurar permissões para usuários que tiverem permissão para registrar tarefas da janela
de manutenção (console)
1.
2.
3.

4.
5.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
Escolha Users (Usuários), e escolha o nome da conta de usuário que você deseja atualizar.
Na guia Permissions (Permissões), na lista de políticas, verifique se a política
AmazonSSMFullAccess está listada ou se existe uma política comparável que dê ao usuário do
IAM a permissão para chamar a API do Systems Manager. Adicione a permissão se ela não estiver
incluída. Para obter informações, consulte Adicionar e remover permissões de identidade do IAM no
Guia do usuário do IAM.
Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha) e, em seguida, a guia JSON.
Substitua o conteúdo padrão da caixa pelo seguinte:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/my-maintenance-window-role"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/"
}
]
}

my-maintenance-window-role representa o nome da função da janela de manutenção
personalizada criada anteriormente.
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account-id representa o ID da Conta da AWS. Adicionar essa permissão para o recurso
arn:aws:iam::account-id:role/ permite que um usuário visualize e escolha entre funções
de cliente no console ao criar uma tarefa da janela de manutenção. A adição dessa permissão para
arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/ permite que
um usuário escolha a função vinculada ao serviço do Systems Manager no console ao criar uma tarefa
da janela de manutenção.
6.

Escolha Review policy (Revisar política).

7.

Na página Review policy (Revisar política), insira um nome na caixa Name (Nome) para identificar a
política PassRole, como my-iam-passrole-policy, e selecione Create policy (Criar política).

Para configurar permissões para grupos que tiverem permissão para registrar tarefas da janela de
manutenção (console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, selecione User groups (Grupos de usuários).

3.

Na lista de grupos, selecione o nome do grupo ao qual você deseja atribuir a permissão
iam:PassRole.

4.

Na guia Permissions (Permissões), escolha Add permissions, Create inline policy (Adicionar
permissões, Criar política em linha) e, em seguida, selecione a guia JSON.

5.

Substitua o conteúdo padrão da caixa pelo seguinte:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/my-maintenance-window-role"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/"
}
]
}

my-maintenance-window-role representa o nome da função da janela de manutenção
personalizada criada anteriormente.
account-id representa o ID da Conta da AWS. Adicionar essa permissão para o recurso
arn:aws:iam::account-id:role/ permite que um usuário visualize e escolha entre funções
de cliente no console ao criar uma tarefa da janela de manutenção. A adição dessa permissão para
arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/ permite que
um usuário escolha a função vinculada ao serviço do Systems Manager no console ao criar uma tarefa
da janela de manutenção.
6.

Escolha Review policy (Revisar política).
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7.

Na página Review policy (Revisar política), insira um nome na caixa Name (Nome) para identificar
a política PassRole, como my-group-iam-passrole-policy, e selecione Create policy (Criar
política).

Tarefa 4: configurar permissões para usuários que não têm permissão para
registrar tarefas da janela de manutenção (console)
Se você estiver recusando a permissão ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow a um usuário
individual ou a um grupo, use um dos procedimentos a seguir para impedir que os usuários registrem
tarefas com uma janela de manutenção.

Para configurar permissões para usuários que não tiverem permissão para registrar tarefas da
janela de manutenção (console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Escolha Users (Usuários), e escolha o nome da conta de usuário que você deseja atualizar.

3.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha) e, em seguida, a guia JSON.

4.

Substitua o conteúdo padrão da caixa pelo seguinte:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow",
"Resource": "*"
}
]

5.

Escolha Review policy (Revisar política).

6.

Na página Review policy (Revisar política), insira um nome na caixa Name (Nome) para identificar a
política, como my-deny-mw-tasks-policy, e selecione Create policy (Criar política).

Para configurar permissões para grupos que não tiverem permissão para registrar tarefas da
janela de manutenção (console)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, selecione User groups (Grupos de usuários).

3.

Na lista de grupos, selecione o nome do grupo do qual você deseja recusar a permissão
ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow.

4.

Na guia Permissions (Permissões), escolha Add permissions, Create inline policy (Adicionar
permissões, Criar política em linha).

5.

Selecione a guia JSON e substitua o conteúdo padrão da caixa, pelo seguinte:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow",
"Resource": "*"
}
]
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6.

Escolha Review policy (Revisar política).

7.

Na página Review policy (Revisar política), insira um nome na caixa Name (Nome) para identificar a
política, como my-groups-deny-mw-tasks-policy, e selecione Create policy (Criar política).

Trabalhar com janelas de manutenção (console)
Esta seção descreve como criar, configurar, atualizar e excluir janelas de manutenção usando o console
do AWS Systems Manager. Esta seção também fornece informações sobre como gerenciar os destinos e
tarefas de uma janela de manutenção.

Important
Recomendamos que você crie e configure inicialmente as janelas de manutenção em um
ambiente de teste.
Antes de começar
Antes de criar uma janela de manutenção, você deve configurar o acesso à Maintenance Windows,
um recurso do AWS Systems Manager. Para mais informações, consulte Configurar o Maintenance
Windows (p. 735).
Tópicos
• Criar uma janela de manutenção (console) (p. 743)
• Atribuir destinos a uma janela de manutenção (console) (p. 745)
• Atribuir tarefas a uma janela de manutenção (console) (p. 748)
• Atualizar ou excluir recursos da janela de manutenção (console) (p. 750)

Criar uma janela de manutenção (console)
Neste procedimento, você cria uma janela de manutenção na Maintenance Windows, um recurso do AWS
Systems Manager. Especifique as opções básicas, como nome, programação e duração. Nas etapas
posteriores, você escolherá os destinos, ou recursos, que ela atualizará e as tarefas que serão executadas
quando a janela de manutenção for executada.

Note
Para obter uma explicação de como as várias opções relacionadas à programação de janelas de
manutenção se relacionam entre si, consulte Opções de programação da janela de manutenção e
do período ativo (p. 812).
Para obter mais informações sobre como trabalhar com a opção --schedule, consulte
Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).

Para criar uma janela de manutenção (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha Create maintenance window (Criar janela de manutenção).

4.

Em Name (Nome), insira um nome descritivo para ajudar você a identificar essa janela de
manutenção.

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para identificar como essa janela de
manutenção será usada.
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6.

(Opcional) se você deseja permitir que uma tarefa de janela de manutenção seja executada em
nós gerenciados, mesmo que você não tenha registrado esses nós como destinos, escolha Allow
unregistered targets (Permitir destinos não registrados).
Se você escolher essa opção, poderá escolher os nós não registrados (por ID do nó) quando registrar
uma tarefa na janela de manutenção.
Se você não escolher essa opção, deverá escolher destinos anteriormente registrados quando
registrar uma tarefa na janela de manutenção.

7.

Especifique uma programação para a janela de manutenção usando uma das opções de
programação.
Para obter mais informações sobre criar expressões cron/rate, consulte Referência: Expressões cron e
rate para o Systems Manager (p. 1629).

8.

Em Duration (Duração), insira o número de horas que a janela de manutenção será executada. O
valor especificado determina a hora de término específica para a janela de manutenção com base
no horário em que ela começa. Nenhuma tarefa da janela de manutenção tem permissão para iniciar
após a hora de término resultante menos o número de horas especificado para Stop initiating tasks
(Parar de iniciar tarefas) na próxima etapa.
Por exemplo, se a janela de manutenção começar às 15h, a duração for de três horas e o valor Stop
initiating tasks (Parar de iniciar tarefas) for uma hora, nenhuma tarefa da janela de manutenção
poderá ser iniciada depois das 17h.

9.

Em Stop initiating tasks (Para de iniciar tarefas), insira o número de horas antes do final da janela de
manutenção que o sistema deve parar de agendar novas tarefas para execução.

10. (Opcional) Em Window start date (Data de início da janela), especifique uma data e hora no formato
ISO-8601 estendido para quando você deseja que a janela de manutenção se torne ativa. Isso permite
que você atrase a ativação da janela de manutenção até a data futura especificada.
11. (Opcional) Em Window end date (Data de término da janela), especifique uma data e hora no formato
ISO-8601 estendido para quando você deseja que a janela de manutenção se torne inativa. Isso
permite que você defina uma data e hora no futuro após a qual a janela de manutenção não será mais
executada.
12. (Opcional) Em Schedule time zone (Fuso horário da programação), especifique o fuso horário a ser
usado como base para quando a janela de manutenção for executada, no formato IANA (Internet
Assigned Numbers Authority). Por exemplo: "America/Los_Angeles", "etc/UTC" ou "Ásia/Seul".
Para obter mais informações sobre os formatos válidos, consulte o Banco de dados de fusos horários
no site da IANA.
13. (Opcional) em Schedule offset (Deslocamento de programação), insira o número de dias de espera
após a data e a hora especificadas por uma expressão de cron ou rate antes de executar a janela de
manutenção. Você pode especificar entre um e seis dias.

Note
Essa opção estará disponível somente se você tiver especificado uma programação inserindo
uma expressão cron ou rate manualmente.
14. (Opcional) Na área Manage tags (Gerenciar tags), aplique um ou mais pares de nome/valor de chave
de tag à janela de manutenção.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você pode
querer marcar uma janela de manutenção para identificar o tipo de tarefa que ela executa, os tipos de
destinos e o ambiente em que ela é executada. Nesse caso, você pode especificar os seguintes pares
de nome/valor:
• Key=TaskType,Value=AgentUpdate
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• Key=OS,Value=Windows
• Key=Environment,Value=Production
15. Escolha Create maintenance window (Criar janela de manutenção). O sistema fará com que você
retorne para a página de janela de manutenção. O estado da janela de manutenção que você acabou
de criar é Enabled (Habilitada).

Atribuir destinos a uma janela de manutenção (console)
Neste procedimento, você registra um destino em uma janela de manutenção. Em outras palavras, você
especifica em quais recursos a janela de manutenção executa ações.

Note
Se uma única tarefa da janela de manutenção for registrada com vários destinos, suas chamadas
de tarefa ocorrerão sequencialmente e não em paralelo. Se a tarefa precisar ser executada em
vários destinos ao mesmo tempo, registre uma tarefa para cada destino individualmente e atribua
a cada uma o mesmo nível de prioridade.

Para atribuir destinos a uma janela de manutenção (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Na lista de janelas de manutenção, escolha a janela de manutenção à qual adicionar destinos.

4.

Escolha Actions (Ações) e depois Register targets (Registrar destinos).

5.

(Opcional) Em Target name (Nome do destino), insira um nome para os destinos.

6.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição.

7.

(Opcional) Em Owner Information (Informações do proprietário), especifique informações para incluir
em qualquer evento do Amazon EventBridge gerado durante a execução de tarefas para esses
destinos nessa janela de manutenção.
Para obter informações sobre como usar o EventBridge para monitorar eventos do Systems Manager,
consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534).

8.

Na área Targets (Destinos), escolha uma das opções descritas na tabela a seguir.
Opção

Descrição

Especificar tags de instâncias

Nas caixas Specify instance tags (Especificar
tags de instâncias), especifique uma ou mais
chaves de tags e valores (opcional) que foram
ou serão adicionados aos nós gerenciados em
sua conta. Quando a janela de manutenção for
executada, ele tentará executar tarefas em todos
os nós gerenciados aos quais essas tags foram
adicionadas.
Se você especificar mais de uma chave de tag,
um nó deverá ser marcado com todas as chaves
de tag e os valores especificados para serem
incluídos no grupo de destino.

Escolher instâncias manualmente

Na lista, marque a caixa de seleção para
cada nó que você deseja incluir na janela de
manutenção de destino.
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Opção

Descrição
A lista inclui todos os nós da sua conta que
estão configurados para uso com o Systems
Manager.
Se um nó gerenciado que você espera ver não
estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842)
para obter dicas de solução de problemas.
Para dispositivos de borda, servidores e
máquinas virtuais (VMs) on-premises, consulte
Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos (p. 34)
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Opção

Descrição

Escolher um grupo de recursos

Em Resource group (Grupo de recursos),
escolha o nome de um grupo de recursos
existente em sua conta na lista.
Para obter informações sobre como criar e
trabalhar com grupos de recursos, consulte os
seguintes tópicos:
• O que são grupos de recursos? no Guia do
usuário do AWS Resource Groups
• Resource Groups and Tagging for AWS
(Grupos de recursos e marcação para a AWS)
no Blog de notícias da
Em Resource types (Tipos de recursos),
selecione até cinco tipos de recursos disponíveis
ou escolha All resource types (Todos os tipos de
recursos).
Se as tarefas que você atribui para a janela
de manutenção não atuar em um dos tipos
de recurso que você adicionou ao destino,
o sistema poderá relatar um erro. As tarefas
para as quais um tipo de recurso compatível é
encontrado continuam a ser executadas apesar
desses erros.
Por exemplo, suponha que você adicione os
seguintes tipos de recurso para este destino:
• AWS::S3::Bucket
• AWS::DynamoDB::Table
• AWS::EC2::Instance
Mas posteriormente, quando você adicionar
tarefas à janela de manutenção, você incluirá
apenas as tarefas que executam ações em nós,
como a aplicação de uma lista de referência de
patches ou a reinicialização de um nó. No log
da janela de manutenção, um erro poderá ser
relatado sobre os buckets do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) ou as tabelas do
Amazon DynamoDB que foram encontrados.
No entanto, a janela de manutenção ainda
executará tarefas em nós do grupo de recursos.

9.

Escolha Register target.

Se quiser atribuir mais destinos a essa janela de manutenção, escolha a guia Targets (Destinos) e escolha
Register new targets (Registrar destinos novos). Com essa opção, você pode escolher um meio diferente
de direcionamento. Por exemplo, se você definiu nós gerenciados de destino anteriormente por ID do nó,
poderá registrar novos destinos e nós de destino especificando as tags aplicadas aos nós gerenciados ou
escolhendo tipos de recurso de um grupo de recursos.
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Atribuir tarefas a uma janela de manutenção (console)
Neste procedimento, você adicionará uma tarefa a uma janela de manutenção. Tarefas são as ações
realizadas quando uma janela de manutenção é executada.
Os quatro tipos de tarefas a seguir podem ser adicionados a uma janela de manutenção:
• Comandos do Run Command doAWS Systems Manager
• Fluxos de trabalho do Systems Manager Automation
• Funções do AWS Lambda

Important
A política do Maintenance Windows para IAM requer a adição do prefixo SSM aos nomes das
funções Lambda (ou alias) . Antes de prosseguir com o registro desse tipo de tarefa, atualize
o nome no AWS Lambda para incluir SSM. Por exemplo, se o nome da função Lambda for
MyLambdaFunction, altere-o para SSMMyLambdaFunction.
• Tarefas do AWS Step Functions

Para atribuir tarefas a uma janela de manutenção
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Na lista de janelas de manutenção, escolha uma janela de manutenção.

4.

Escolha Actions (Ações) e selecione a opção para o tipo de tarefa que deseja registrar na janela de
manutenção.
• Escolha Register run command task (Registrar tarefa de comando de execução).
• Escolha Register Automation task (Registrar tarefa de automação).
• Register Lambda task (Registrar tarefa do Lambda)
• Register Step Functions task (Registrar tarefa do Step Functions)

5.

(Opcional) Em Name (Nome), insira um nome para a tarefa.

6.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição.

7.

Para New task invocation cutoff (Novo corte de invocação de tarefas), se você não quiser que novas
invocações de tarefas sejam iniciadas após o tempo de corte da janela de manutenção ser atingido,
escolha Enabled (Habilitado).
Quando esta opção não for ativada, a tarefa continua sendo executada quando o tempo limite for
atingido e inicia novas invocações de tarefa até a conclusão.

Note
O status das tarefas que não são concluídas quando você habilita essa opção é TIMED_OUT.
8.

Faça um dos seguintes procedimentos:
• Para uma tarefa Run Command: na lista Command document (Documento do Command), escolha
o documento do Systems Manager Command (documento SSM) que define as tarefas a serem
executadas. Em Document version (Versão do documento), escolha a versão do documento a ser
usada.
• Para uma tarefa do Automation: na lista Automation document (Documento de automação), escolha
o runbook do Automation que define as tarefas a serem executadas. Em Document version (Versão
do documento), escolha a versão do runbook a ser usada.
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• Para uma tarefa do Lambda: na área Lambda parameters (Parâmetros do Lambda), escolha uma
função do Lambda na lista. (Opcional) Forneça qualquer conteúdo para Payload (Carga útil), Client
Context (Contexto do cliente) ou Qualifier (Qualificador) que você deseje incluir.
• Para uma tarefa Step Functions: na área Step Functions parameters (Parâmetros de Step
Functions), escolha uma máquina de estado na lista. (Opcional) Forneça um nome para a execução
da máquina de estado e qualquer conteúdo para a Input (Entrada) que você deseja incluir.
9.

(Opcional) Para tarefas Run Command e do Automation, escolha um alarme do CloudWatch
para aplicar ao seu monitoramento. Para anexar um alarme do CloudWatch à sua
tarefa, a entidade principal do IAM que executa a tarefa deve ter permissão para a ação
iam:createServiceLinkedRole. Para obter mais informações sobre alarmes do CloudWatch,
consulte Usar alarmes do Amazon CloudWatch. Observe que a tarefa será interrompida se o alarme
for ativado.

10. Em Task priority (Prioridade da tarefa), especifique uma prioridade para essa tarefa. Zero (0) é a
prioridade mais alta. As tarefas em uma janela de manutenção são programadas em ordem de
prioridade, com as tarefas que têm a mesma prioridade programada em paralelo.
11. Na área Targets (Destinos), escolha uma das seguintes opções:
• Selecione grupos de destinos registrados: selecione um ou mais destinos da janela de manutenção
que estejam registrados na janela de manutenção atual.
• Selecione destinos não registrados: escolha os recursos disponíveis um por um, como destinos para
a tarefa.
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas de
disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
• Destino da tarefa não obrigatório: os destinos para a tarefa já podem estar especificados em outras
funções para todos, menos para as tarefas do tipo Run Command.
Especifique um ou mais destinos para as tarefas da janela de manutenção do tipo Run Command.
Dependendo da tarefa, os destinos serão opcionais para outros tipos de tarefas da janela de
manutenção (Automation, AWS Lambda e AWS Step Functions). Para obter mais informações
sobre como executar tarefas que não especificam destinos, consulte Registrar tarefas da janela de
manutenção sem destinos (p. 816).

Note
Em muitos casos, você não precisa especificar explicitamente um destino para uma
tarefa de automação. Por exemplo, digamos que você esteja criando uma tarefa do tipo
Automation para atualizar uma Amazon Machine Image (AMI) para Linux, usando o
runbook AWS-UpdateLinuxAmi. Quando a tarefa for executada, a AMI será atualizada
com os pacotes de distribuição Linux e o software da Amazon mais recentes disponível.
As novas instâncias criadas na AMI já têm essas atualizações instaladas. Como o ID da
AMI a ser atualizado é especificado nos parâmetros de entrada para o runbook, não há
necessidade de especificar um destino novamente na tarefa da janela de manutenção.
12. Somente tarefas de automação:
Na área Input parameters (Parâmetros de entrada), forneça valores para quaisquer parâmetros
obrigatórios ou opcionais necessários para executar sua tarefa.
13. Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
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são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
14. Na área IAM service role (Perfil de serviço do IAM), escolha um perfil para fornecer permissões ao
Systems Manager para executar tarefas em nós de destino:
Se for necessário criar um perfil de serviço personalizado para tarefas de janela de manutenção,
consulte Use o console para configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736).
15. Somente tarefas do Run Command:
(Opcional) Em Output options (Opções de saída), faça o seguinte:
• Selecione a opção Enable writing to S3 (Ativar gravação no S3) para salvar a saída do comando em
um arquivo. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil de instância do IAM para
o Systems Manager (p. 22). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma
conta da Conta da AWS diferente, verifique se o perfil da instância associada ao nó tem as
permissões necessárias para gravar nesse bucket.
• Selecione a caixa de verificação saída do CloudWatch para gravar a saída completa no Amazon
CloudWatch Logs Insira o nome do grupo de logs do CloudWatch Logs.
16. Somente tarefas do Run Command:
Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
17. Somente tarefas do Run Command:
Na área Parameters (Parâmetros), especifique os parâmetros para o documento.
18. Escolha Register task.

Atualizar ou excluir recursos da janela de manutenção (console)
Você pode atualizar ou excluir uma janela de manutenção no Maintenance Windows, um recurso do
AWS Systems Manager. Também pode atualizar ou excluir os destinos ou as tarefas de uma janela de
manutenção. Se você editar os detalhes de uma janela de manutenção, poderá alterar o a programação,
os destinos e as tarefas. Você também pode especificar nomes e descrições para janelas, destinos e
tarefas, o que o ajuda a entender melhor a finalidade e facilita o gerenciamento da sua fila de janelas.
Esta seção descreve como atualizar ou excluir uma janela de manutenção, destinos e tarefas usando o
console do Systems Manager. Para obter exemplos de como fazer isso usando a AWS Command Line
Interface (AWS CLI), consulte Tutorial: Atualizar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 790).
Tópicos
• Atualizar ou excluir uma janela de manutenção (console) (p. 751)
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• Atualização ou cancelamento de registros de destinos da janela de manutenção (console) (p. 751)
• Atualização ou cancelamento de registros de tarefas da janela de manutenção (console) (p. 751)

Atualizar ou excluir uma janela de manutenção (console)
É possível atualizar uma janela de manutenção para alterar o nome, a descrição e a programação e se a
janela de manutenção deve permitir destinos não registrados.

Para atualizar ou excluir uma janela de manutenção
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha o botão próximo à janela de manutenção que você quer atualizar ou excluir e execute uma
das seguintes ações:
• Escolha Delete (Excluir). O sistema solicitará que você confirme suas ações.
• Escolha Edit (Editar). Na página Edit maintenance window (Editar janela de manutenção), altere as
opções e os valores desejados e escolha Save changes (Salvar alterações).
Para obter informações sobre as opções de configuração que podem ser feitas, consulte Criar uma
janela de manutenção (console) (p. 743).

Atualização ou cancelamento de registros de destinos da janela de manutenção
(console)
Você pode atualizar ou cancelar registros dos destinos de uma janela de manutenção. Se você optar por
atualizar um destino da janela de manutenção, poderá especificar um novo nome, uma descrição e um
proprietário para esse destino. Também é possível escolher diferentes destinos.

Para atualizar ou excluir os destinos de uma janela de manutenção
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha o nome da janela de manutenção que deseja atualizar, escolha a guia Targets (Destinos) e
execute uma das seguintes ações:
• Para atualizar os destinos, selecione o botão ao lado do destino a ser atualizado e escolha Edit
(Editar).
• Para excluir registros de destinos, selecione o botão ao lado do destino a cancelar o registro e, em
seguida, escolha Deregister targets (Cancelar registro do destino). Na caixa de diálogo Deregister
maintenance windows target (Cancelar destino da janela de manutenção), escolha Deregister
(Cancelar registro).

Atualização ou cancelamento de registros de tarefas da janela de manutenção
(console)
Você pode atualizar ou cancelar registros das tarefas de uma janela de manutenção. Se você optar por
atualizar, poderá especificar um novo nome de tarefa, uma descrição e um proprietário. Para tarefas do
Run Command e do Automation, você pode escolher um documento do SSM diferente para as tarefas.
No entanto, não é possível editar uma tarefa para alterar seu tipo. Por exemplo, se você tiver criado uma
tarefa do Automation, não poderá editá-la e alterá-la para uma tarefa do Run Command.
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Para atualizar ou excluir as tarefas de uma janela de manutenção (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha o nome a janela de manutenção que você deseja atualizar.

4.

Escolha a guia Tasks (Tarefas) e, em seguida, selecione o botão ao lado da tarefa a ser atualizada.

5.

Faça um dos seguintes procedimentos:
• Para cancelar o registro de uma tarefa, escolha Deregister task (Cancelar o registro de tarefa).
• Para editar a tarefa, escolha Edit (Editar). Altere os valores e as opções desejados e escolha Edit
Task (Editar tarefa).

Tutoriais do Systems Manager Maintenance Windows
(AWS CLI)
Esta seção inclui tutoriais que ensinarão como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para fazer
o seguinte:
• Criar e configurar uma janela de manutenção
• Visualizar informações sobre uma janela de manutenção
• Visualizar informações sobre tarefas de janelas de manutenção e execuções de tarefas
• Atualizar uma janela de manutenção
• Excluir uma janela de manutenção
Concluir os pré-requisitos
Antes de tentar estes tutoriais, conclua os seguintes pré-requisitos.
• Configure a AWS CLI em sua máquina local: antes de executar comandos da AWS CLI, é necessário
instalar e configurar a CLI em sua máquina local. Para obter mais informações, consulte Instalar ou
atualizar ferramentas da linha de comando da AWS (p. 62).
• Verifique as funções e as permissões da janela de manutenção: um administrador da AWS em sua conta
deve conceder a você as permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) necessárias para
gerenciar as janelas de manutenção usando a CLI. Para obter mais informações, consulte Configurar o
Maintenance Windows (p. 735).
• Crie ou configure uma instância compatível com o Systems Manager: é necessário pelo menos uma
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) configurada para uso com o Systems
Manager para concluir os tutoriais. Isso significa que o SSM Agent é instalado na instância e um perfil de
instância do IAM para o Systems Manager é anexado à instância.
Recomendamos iniciar uma instância a partir de uma Amazon Machine Image (AMI) gerenciada pela
AWS com o agente pré-instalado. Para mais informações, consulte Amazon Machine Images (AMIs)
com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
Para obter informações sobre como instalar o SSM Agent em uma instância, consulte os seguintes
tópicos:
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 128)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
Para obter informações sobre como criar e anexar um perfil de instância do IAM para a instância do
Systems Manager, consulte os seguintes tópicos:
• Crie um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22)
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• Anexe um perfil de instância do IAM a uma instância do EC2 (p. 27)
• Crie recursos adicionais conforme necessário: o Run Command, um recurso do Systems Manager,
inclui muitas tarefas que não exigem que você crie recursos diferentes dos listados neste tópico de prérequisitos. Por esse motivo, nós fornecemos uma tarefa simples de Run Command para você usar pela
primeira vez nos tutoriais. Você também precisará de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2) configurada para uso com o Systems Manager, conforme descrito anteriormente neste tópico.
Depois de configurar essa instância, você pode registrar uma tarefa simples do Run Command.
O recurso Maintenance Windows do Systems Manager oferece suporte à execução de quatro tipos de
tarefas:
• Comandos da Run Command
• Fluxos de trabalho do Systems Manager Automation
• Funções do AWS Lambda
• Tarefas do AWS Step Functions
No geral, se uma tarefa de janela de manutenção que você deseja executar exigir recursos adicionais,
você deverá criá-los primeiro. Por exemplo, se você quiser uma janela de manutenção que execute
uma função do AWS Lambda, crie a função do Lambda antes de começar. Para uma tarefa do Run
Command, crie o bucket do S3 no qual você pode salvar a saída do comando (se pretender fazer isso),
e assim por diante.
Acompanhar os IDs de recursos
À medida que as tarefas são concluídas neste tutorial da AWS CLI, acompanhe os IDs de recursos
gerados pelos comandos executados. Muitos deles são usados como entrada para comandos
subsequentes. Por exemplo, ao criar a janela de manutenção, o sistema fornece um ID de janela de
manutenção no seguinte formato:
{
}

"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE"

Anote os seguintes IDs gerados pelo sistema, pois são usados pelos tutoriais desta seção:
• WindowId
• WindowTargetId
• WindowTaskId
• WindowExecutionId
• TaskExecutionId
• InvocationId
• ExecutionId
Também é necessário o ID da instância do EC2 que você planeja usar no tutorial. Por exemplo:
i-02573cafcfEXAMPLE
Tutoriais
• Tutorial: Criar e configurar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754)
• Tutorial: Visualizar informações sobre janelas de manutenção (AWS CLI) (p. 776)
• Tutorial: Visualizar informações sobre tarefas e execuções de tarefas (AWS CLI) (p. 787)
• Tutorial: Atualizar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 790)
• Tutorial: Excluir uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 798)
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Tutorial: Criar e configurar uma janela de manutenção (AWS CLI)
Este tutorial demonstra como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar e configurar
uma janela de manutenção, seus destinos e suas tarefas. O caminho principal do tutorial consiste em
etapas simples. Crie uma única janela de manutenção, identifique um único destino e configure uma tarefa
simples para a execução da janela de manutenção. Durante o processo, forneceremos informações que
poderão ser usadas para testar cenários mais complicados.
Ao seguir as etapas neste tutorial, substitua os valores em texto itálico vermelho por suas próprias
opções e IDs. Por exemplo, substitua o ID da janela de manutenção mw-0c50858d01EXAMPLE e o ID da
instânciai-02573cafcfEXAMPLE pelos IDs de recursos criados.
Índice
• Etapa 1: Criar a janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754)
• Etapa 2: Registrar um nó de destino na janela de manutenção (AWS CLI) (p. 755)
• Etapa 3: Registrar uma tarefa na janela de manutenção (AWS CLI) (p. 760)

Etapa 1: Criar a janela de manutenção (AWS CLI)
Nesta etapa, crie uma janela de manutenção e especifique suas opções básicas, como nome,
programação e duração. Nas etapas posteriores, você escolherá a instância que ela atualiza e a tarefa que
ela executa.
No nosso exemplo, você criará uma janela de manutenção que é executada a cada cinco minutos.
Normalmente, uma janela de manutenção não seria executada com essa frequência. No entanto, essa
taxa permite visualizar os resultados do tutorial rapidamente. Mostraremos como alterar para uma taxa
menos frequente após a execução bem-sucedida da tarefa.

Note
Para obter uma explicação de como as várias opções relacionadas à programação de janelas de
manutenção se relacionam entre si, consulte Opções de programação da janela de manutenção e
do período ativo (p. 812).
Para obter mais informações sobre como trabalhar com a opção --schedule, consulte
Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).

Para criar uma janela de manutenção (AWS CLI)
1.

Abra a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e execute o seguinte comando na máquina local
para criar uma janela de manutenção que faz o seguinte:
• Executa a cada cinco minutos durante até duas horas (conforme necessário).
• Impede que novas tarefas iniciem a menos de uma hora do final da operação da janela de
manutenção.
• Permite destinos não associados (instâncias que não foram registradas na janela de manutenção).
• Indica, por meio do uso de tags personalizadas, que seu criador pretende usá-la em um tutorial.
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-First-Maintenance-Window" \
--schedule "rate(5 minutes)" \
--duration 2 \
--cutoff 1 \
--allow-unassociated-targets \
--tags "Key=Purpose,Value=Tutorial"
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Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "My-First-Maintenance-Window" ^
--schedule "rate(5 minutes)" ^
--duration 2 ^
--cutoff 1 ^
--allow-unassociated-targets ^
--tags "Key"="Purpose","Value"="Tutorial"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

2.

"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE"

Agora, execute o comando a seguir para ver detalhes sobre esta e quaisquer outras janelas de
manutenção que já estejam na sua conta.
aws ssm describe-maintenance-windows

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowIdentities":[
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"Enabled": true,
"Duration": 2,
"Cutoff": 1,
"NextExecutionTime": "2019-05-11T16:46:16.991Z"
}
]

Avance para Etapa 2: Registrar um nó de destino na janela de manutenção (AWS CLI) (p. 755).

Etapa 2: Registrar um nó de destino na janela de manutenção (AWS CLI)
Nesta etapa, você registra um destino com sua nova janela de manutenção. Nesse caso, você especifica
qual nó deverá ser atualizado quando a janela de manutenção for executada.
Para obter um exemplo de como registrar mais de um nó por vez usando IDs de nós, exemplos de como
usar tags para identificar vários nós e exemplos de como especificar grupos de recursos como destinos,
consulte Exemplos: Registrar destinos em uma janela de manutenção (p. 757).

Note
Você já deve ter criado uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
para usar nesta etapa, conforme descrito no tutorial de pré-requisitos do Maintenance
Windows (p. 752).

Para registrar um nó de destino em uma janela de manutenção (AWS CLI)
1.

Execute o seguinte comando na máquina local. Substitua cada espaço reservado para recurso
de exemplo por suas próprias informações.
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Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--resource-type "INSTANCE" \
--target "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--resource-type "INSTANCE" ^
--target "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

2.

"WindowTargetId":"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"

Agora execute o seguinte comando na máquina local para visualizar detalhes sobre o destino da
janela de manutenção.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-targets \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-targets ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"Targets": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE",
"ResourceType": "INSTANCE",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
}
]
}
]

Avance para Etapa 3: Registrar uma tarefa na janela de manutenção (AWS CLI) (p. 760).
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Exemplos: Registrar destinos em uma janela de manutenção
Você pode registrar um único nó como destino usando o ID do nó, conforme demonstrado em Etapa 2:
Registrar um nó de destino na janela de manutenção (AWS CLI) (p. 755). Você também pode registrar
um ou mais nós como destinos usando os formatos de comando nesta página.
Em geral, existem dois métodos para identificar os nós que você deseja usar como destinos da janela
de manutenção: especificando nós individuais e usando tags de recurso. O método de tags de recurso
fornece mais opções, conforme mostrado nos exemplos 2 e 3.
Você também pode especificar um ou mais grupos de recursos como o destino de uma janela de
manutenção. Um grupo de recursos pode incluir nós e muitos outros tipos de recursos compatíveis da
AWS. Os exemplos 4 e 5 seguintes demonstram como adicionar grupos de recursos aos destinos da
janela de manutenção.

Note
Se uma única tarefa da janela de manutenção for registrada com vários destinos, suas chamadas
de tarefa ocorrerão sequencialmente e não em paralelo. Se a tarefa precisar ser executada em
vários destinos ao mesmo tempo, registre uma tarefa para cada destino individualmente e atribua
a cada uma o mesmo nível de prioridade.
Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar grupos de recursos, consulte O que são grupos
de recursos? no Guia do usuário do AWS Resource Groups e Grupos de recursos e marcação para a AWS
no Blog de notícias da AWS.
Para obter informações sobre cotas para o Maintenance Windows, um recurso do AWS Systems Manager,
além das especificadas nos exemplos a seguir, consulte Cotas de serviços do Systems Manager na
Referência geral da Amazon Web Services.

Exemplo 1: Registrar vários destinos usando IDs do nó
Execute o seguinte comando no formato da máquina local para registrar vários nós como destinos usando
os IDs de nós deles: Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas
próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--resource-type "INSTANCE" \
--target
"Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--resource-type "INSTANCE" ^
--target
"Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE

Uso recomendado: muito útil para registrar um grupo exclusivo de nós em qualquer janela de manutenção
pela primeira vez e quando eles não compartilham uma tag de nó comum.
Cotas: você pode especificar um total de até 50 nós para cada destino de janela de manutenção.
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Exemplo 2: Registrar destinos usando tags de recursos aplicadas aos nós
Execute o seguinte comando na máquina local para registrar nós que já estejam marcados com um par de
chave/valor atribuído por você: Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--resource-type "INSTANCE" \
--target "Key=tag:Region,Values=East"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--resource-type "INSTANCE" ^
--target "Key=tag:Region,Values=East"

Uso recomendado: muito útil para registrar um grupo exclusivo de nós em qualquer janela de manutenção
pela primeira vez e quando eles compartilham uma tag de nó comum.
Cotas: você pode especificar até cinco pares de chave-valor para cada destino. Se você especificar mais
de um par de chave-valor, um nó deverá ser marcado com todas as chaves e valores de tag especificados
para inclusão no grupo de destino.

Note
Você pode marcar um grupo de nós com a chave de tag Patch Group ou PatchGroup e atribuir
aos nós um valor de chave comum, como my-patch-group. (Você deve usar PatchGroup,
sem espaço, se você tiver permissão para usar tags nos metadados da instância do EC2.) O
Patch Manager, um recurso do Systems Manager, avalia a chave Patch Group ou PatchGroup
nos nós para ajudar a determinar qual a lista de referência de patches se aplica a eles. Se a sua
tarefa executar o documento SSM AWS-RunPatchBaseline (ou o documento SSM legado AWSApplyPatchBaseline), você poderá especificar o mesmo par de chave/valor Patch Group
ou PatchGroup ao registrar destinos com uma janela de manutenção. Por exemplo: --target
"Key=tag:PatchGroup,Values=my-patch-group. Isso permite que você use uma janela de
manutenção para atualizar patches em um grupo de nós que já esteja associado à mesma lista de
referência de patches. Para mais informações, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).

Exemplo 3: Registrar destinos usando um grupo de chaves de tag (sem valores de tag)
Execute o seguinte comando na máquina local para registrar nós que tenham uma ou mais chaves de tags
atribuídas, independentemente de seus valores de chave. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--resource-type "INSTANCE" \
--target "Key=tag-key,Values=Name,Instance-Type,CostCenter"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--resource-type "INSTANCE" ^
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--target "Key=tag-key,Values=Name,Instance-Type,CostCenter"

Uso recomendado: útil quando você quiser marcar nós como destino especificando várias chaves de tag
(sem seus valores) em vez de apenas uma tag-chave ou um par chave-valor de tag.
Cotas: você pode especificar até um total de cinco chaves de tag para cada destino. Se você especificar
mais de uma chave de tag, um nó deverá ser marcado com todas as chaves de tags especificadas para
inclusão no grupo de destino.

Exemplo 4: Registrar destinos usando o nome de grupo de recursos
Execute o seguinte comando na máquina local para registrar um grupo de recursos especificado,
independentemente do tipo de recurso que ele contém. Substitua mw-0c50858d01EXAMPLE pelas suas
próprias informações. Se as tarefas que você atribui à janela de manutenção não atuarem em um tipo de
recurso incluído nesse grupo de recursos, o sistema poderá relatar um erro. As tarefas para as quais um
tipo de recurso compatível é encontrado continuam a ser executadas apesar desses erros.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--resource-type "RESOURCE_GROUP" \
--target "Key=resource-groups:Name,Values=MyResourceGroup"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--resource-type "RESOURCE_GROUP" ^
--target "Key=resource-groups:Name,Values=MyResourceGroup"

Uso recomendado: útil quando você deseja especificar rapidamente um grupo de recursos como destino
sem avaliar se todos os tipos de recurso serão direcionados por uma janela de manutenção, ou quando
você sabe que o grupo de recursos contém apenas os tipos de recurso nos quais as tarefas executam
ações.
Cotas: você pode especificar apenas um grupo de recursos como destino.

Exemplo 5: Registrar destinos filtrando tipos de recurso em um grupo de recursos
Execute o seguinte comando na máquina local para registrar somente certos tipos de recursos que
pertencem a um grupo de recursos que você especificar. Substitua mw-0c50858d01EXAMPLE pelas suas
próprias informações. Com essa opção, mesmo que você adicione uma tarefa para um tipo de recurso
que pertence ao grupo de recursos, a tarefa não será executada se você ainda não tiver adicionado
explicitamente o tipo de recurso ao filtro.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--resource-type "RESOURCE_GROUP" \
--target "Key=resource-groups:Name,Values=MyResourceGroup" \
"Key=resourcegroups:ResourceTypeFilters,Values=AWS::EC2::Instance,AWS::ECS::Cluster"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
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--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--resource-type "RESOURCE_GROUP" ^
--target "Key=resource-groups:Name,Values=MyResourceGroup" ^
"Key=resourcegroups:ResourceTypeFilters,Values=AWS::EC2::Instance,AWS::ECS::Cluster"

Uso recomendado: útil quando você quiser manter um controle rígido sobre os tipos de recurso da AWS
nos quais sua janela de manutenção pode executar ações, ou quando o grupo de recursos contiver um
grande número de tipos de recurso e você quiser evitar relatórios de erro desnecessários nos logs da
janela de manutenção.
Cotas: você pode especificar apenas um grupo de recursos como destino.

Etapa 3: Registrar uma tarefa na janela de manutenção (AWS CLI)
Nesta etapa do tutorial, você registra uma tarefa do AWS Systems Manager Run Command que executa
o df na instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para Linux. Os resultados desse
comando padrão do Linux mostram a quantidade de espaço livre e a quantidade usada no sistema de
arquivos do disco de sua instância.
- ou Se você estiver direcionando uma instância do Amazon EC2 para Windows Server em vez de para Linux,
substitua o df no comando a seguir por ipconfig. A saída desse comando lista detalhes sobre o endereço
IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão para adaptadores na instância de destino.
Quando você estiver pronto para registrar outros tipos de tarefa ou usar mais opções do Run
Command disponíveis no Systems Manager, consulte Exemplos: Registrar tarefas em uma janela de
manutenção (p. 763). Lá fornecemos mais informações sobre os quatro tipos de tarefa e algumas das
suas opções mais importante, para ajudar você a se planejar para cenários reais mais abrangentes.

Como registrar uma tarefa em uma janela de manutenção
1.

Execute o seguinte comando na máquina local. Substitua cada espaço reservado para recurso
de exemplo por suas próprias informações. A versão que será executada a partir de uma máquina
Windows local inclui os caracteres de escape ("/") necessários para executar o comando em sua
ferramenta de linha de comando.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--task-arn "AWS-RunShellScript" \
--max-concurrency 1 --max-errors 1 \
--priority 10 \
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-0471e04240EXAMPLE" \
--task-type "RUN_COMMAND" \
--task-invocation-parameters '{"RunCommand":{"Parameters":{"commands":
["df"]}}}'

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--task-arn "AWS-RunShellScript" ^
--max-concurrency 1 --max-errors 1 ^
--priority 10 ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
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--task-type "RUN_COMMAND" ^
--task-invocation-parameters={\"RunCommand\":{\"Parameters\":{\"commands\":
[\"df\"]}}}

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes:
{
}

2.

"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"

Agora, execute o seguinte comando para visualizar detalhes sobre a tarefa de janela de manutenção
criada:
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-tasks ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE

3.

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes.
{

"Tasks": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskArn": "AWS-RunShellScript",
"Type": "RUN_COMMAND",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
}
],
"TaskParameters": {},
"Priority": 10,
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
MyMaintenanceWindowServiceRole",
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1"
}
]
}

4.

Aguarde o tempo de execução da tarefa, com base na programação especificada em Etapa 1: Criar
a janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754). Por exemplo, se você tiver especificado --schedule
"rate(5 minutes)", aguarde cinco minutos. Depois, execute o seguinte comando para visualizar
informações sobre todas as execuções que ocorreram para essa tarefa.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE
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Windows
aws ssm describe-maintenance-window-executions ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE

O sistema retorna informações semelhantes às seguintes.
{

}

"WindowExecutions": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593493.096,
"EndTime": 1557593498.611
}
]

Tip
Depois que a tarefa for executada com êxito, reduza a taxa de execução da janela de
manutenção. Por exemplo, execute o comando a seguir para reduzir a frequência para uma vez
por semana. Substitua mw-0c50858d01EXAMPLE pelas suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--schedule "rate(7 days)"

Windows
aws ssm update-maintenance-window ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--schedule "rate(7 days)"

Para obter informações sobre como gerenciar programações da janela de manutenção,
consulte Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629) e Opções de
programação da janela de manutenção e do período ativo (p. 812).
Para obter informações sobre como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para
modificar uma janela de manutenção, consulte Tutorial: Atualizar uma janela de manutenção
(AWS CLI) (p. 790).
Para praticar a execução de comandos da AWS CLI a fim de visualizar mais detalhes sobre sua tarefa
de janela de manutenção e suas execuções, continue em Tutorial: Visualizar informações sobre tarefas e
execuções de tarefas (AWS CLI) (p. 787).
Sobre a saída do comando do tutorial
Está além do escopo deste tutorial usar a AWS CLI para visualizar a saída do comando do Run Command
associado às suas execuções da tarefa de janela de manutenção.
No entanto, esses dados podem ser visualizados usando a AWS CLI. (Você também pode visualizar a
saída no console do Systems Manager ou em um arquivo de log armazenado em um bucket do Amazon
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Simple Storage Service (Amazon S3), caso tenha configurado a janela de manutenção para armazenar
a saída do comando nele.) Observe que a saída do comando df em uma instância do EC2 para Linux é
semelhante à seguinte:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 485716 0 485716 0% /dev
tmpfs 503624 0 503624 0% /dev/shm
tmpfs 503624 328 503296 1% /run
tmpfs 503624 0 503624 0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1 8376300 1464160 6912140 18% /

A saída do comando ipconfig em uma instância do EC2 para Windows Server é semelhante à seguinte:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet 2:
Connection-specific
IPv4 Address. . . .
Subnet Mask . . . .
Default Gateway . .

DNS
. .
. .
. .

Suffix
. . . .
. . . .
. . . .

.
.
.
.

:
:
:
:

example.com
10.24.34.0/23
255.255.255.255
0.0.0.0

Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : abc1.wa.example.net
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS
Link-local IPv6 Address
IPv4 Address. . . . . .
Subnet Mask . . . . . .
Default Gateway . . . .

Suffix
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.
.
.
.
.

:
:
:
:
:

fe80::100b:c234:66d6:d24f%4
192.0.2.0
255.255.255.0
192.0.2.0

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

Exemplos: Registrar tarefas em uma janela de manutenção
Você pode registrar uma tarefa no Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, com uma
janela de manutenção usando o AWS Command Line Interface (AWS CLI), conforme demonstrado em
Registre tarefas com a janela de manutenção (p. 760). Você também pode registrar tarefas para fluxos
de trabalho do Systems Manager Automation, funções do AWS Lambda, e tarefas do AWS Step Functions,
conforme demonstrado abaixo, neste tópico.

Note
Especifique um ou mais destinos para as tarefas da janela de manutenção do tipo Run Command.
Dependendo da tarefa, os destinos serão opcionais para outros tipos de tarefas da janela de
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manutenção (Automation, AWS Lambda e AWS Step Functions). Para obter mais informações
sobre como executar tarefas que não especificam destinos, consulte Registrar tarefas da janela
de manutenção sem destinos (p. 816).
Neste tópico, fornecemos exemplos de como usar o comando AWS Command Line Interface (AWS CLI)
da register-task-with-maintenance-window para registrar cada um dos quatro tipos de tarefa
compatíveis em uma janela de manutenção. Os exemplos são apenas para demonstração, mas você pode
modificá-los para criar comandos de registro de tarefa funcionais.
Uso da opção --cli-input-json
Para gerenciar melhor suas opções de tarefas, use a opção de comando --cli-input-json, com
valores de opção referenciados em um arquivo JSON.
Para usar o conteúdo do arquivo JSON de exemplo fornecido nos exemplos a seguir, faça o seguinte em
sua máquina local:
1.

Crie um arquivo com um nome, como MyRunCommandTask.json, MyAutomationTask.json ou
outro nome de sua preferência.

2.

Copie o conteúdo do nosso exemplo de JSON no arquivo.

3.

Modifique o conteúdo do arquivo para o registro de sua tarefa e salve o arquivo.

4.

No mesmo diretório em que armazenou o arquivo, execute o seguinte comando. Substitua o nome do
arquivo por MyFile.json.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--cli-input-json file://MyFile.json

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--cli-input-json file://MyFile.json

Sobre pseudoparâmetros
Em alguns exemplos, usamos pseudoparâmetros como método para enviar informações de ID às
tarefas. Por exemplo, {{TARGET_ID}} e {{RESOURCE_ID}} podem ser usados para passar os IDs dos
recursos da AWS somente para tarefas do Automation, do Lambda e do Step Functions. Para obter mais
informações sobre pseudoparâmetros em conteúdo --task-invocation-parameters, consulte Sobre
pseudoparâmetros (p. 772).
Mais informações
• Sobre as opções de register-task-with-maintenance-windows (p. 769).
• register-task-with-maintenance-window em AWS CLI Command Reference (Referência de comando
da CLI)
• RegisterTaskWithMaintenanceWindow na Referência de APIs do AWS Systems Manager

Exemplos de registro de tarefas
As seções a seguir fornecem um exemplo de comando da AWS CLI para registrar um tipo de tarefa
compatível e um exemplo de JSON que pode ser usado com a opção --cli-input-json.
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Registre uma tarefa Run Command do Systems Manager
Os exemplos a seguir demonstram como registrar tarefas Run Command do Systems Manager em uma
janela de manutenção usando a AWS CLI:
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--task-arn "AWS-RunShellScript" \
--max-concurrency 1 --max-errors 1 --priority 10 \
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" \
--task-type "RUN_COMMAND" \
--task-invocation-parameters '{"RunCommand":{"Parameters":{"commands":["df"]}}}'

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--task-arn "AWS-RunShellScript" ^
--max-concurrency 1 --max-errors 1 --priority 10 ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
--task-type "RUN_COMMAND" ^
--task-invocation-parameters "{\"RunCommand\":{\"Parameters\":{\"commands\":[\"df
\"]}}}"

Conteúdo JSON para uso com a opção de arquivo --cli-input-json:
{

}

"TaskType": "RUN_COMMAND",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Description": "My Run Command task to update SSM Agent on an instance",
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1",
"Name": "My-Run-Command-Task",
"Priority": 10,
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]
}
],
"TaskArn": "AWS-UpdateSSMAgent",
"TaskInvocationParameters": {
"RunCommand": {
"Comment": "A TaskInvocationParameters test comment",
"NotificationConfig": {
"NotificationArn": "arn:aws:sns:region:123456789012:my-sns-topic-name",
"NotificationEvents": [
"All"
],
"NotificationType": "Invocation"
},
"OutputS3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutputS3KeyPrefix": "DOC-EXAMPLE-FOLDER",
"TimeoutSeconds": 3600
}
}
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Registre uma tarefa do Systems Manager Automation
Os exemplos a seguir demonstram como registrar tarefas do Systems Manager Automation em uma janela
de manutenção usando a AWS CLI:
Comando da AWS CLI:
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--task-arn "AWS-RestartEC2Instance" \
--service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyMaintenanceWindowServiceRole \
--task-type AUTOMATION \
--task-invocation-parameters
"Automation={DocumentVersion=5,Parameters={InstanceId='{{RESOURCE_ID}}'}}" \
--priority 0 --name "My-Restart-EC2-Instances-Automation-Task" \
--description "Automation task to restart EC2 instances"

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--task-arn "AWS-RestartEC2Instance" ^
--service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyMaintenanceWindowServiceRole ^
--task-type AUTOMATION ^
--task-invocation-parameters
"Automation={DocumentVersion=5,Parameters={InstanceId='{{TARGET_ID}}'}}" ^
--priority 0 --name "My-Restart-EC2-Instances-Automation-Task" ^
--description "Automation task to restart EC2 instances"

Conteúdo JSON para uso com a opção de arquivo --cli-input-json:
{

}

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"TaskArn": "AWS-PatchInstanceWithRollback",
"TaskType": "AUTOMATION","TaskInvocationParameters": {
"Automation": {
"DocumentVersion": "1",
"Parameters": {
"instanceId": [
"{{RESOURCE_ID}}"
]
}
}
}

Registrar uma tarefa do AWS Lambda
Os exemplos a seguir demonstram como registrar tarefas de função do Lambda em uma janela de
manutenção usando a AWS CLI:
Para esses exemplos, o usuário que criou a função do Lambda a nomeou como SSMrestart-myinstances e criou dois parâmetros chamados instanceId e targetType.

Important
A política do Maintenance Windows para IAM requer a adição do prefixo SSM aos nomes das
funções Lambda (ou alias) . Antes de prosseguir com o registro desse tipo de tarefa, atualize
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o nome no AWS Lambda para incluir SSM. Por exemplo, se o nome da função Lambda for
MyLambdaFunction, altere-o para SSMMyLambdaFunction.
Comando da AWS CLI:
Linux & macOS

Important
Se você estiver usando a versão 2 do AWS CLI, inclua a opção --cli-binary-format
raw-in-base64-out no comando a seguir se sua carga útil do Lambda não for codificada
em base64. A opção cli_binary_format está disponível apenas na versão 2. Para obter
informações sobre essa e outras configurações do arquivo AWS CLI config, consulte
Configurações de arquivo config compatíveis no Manual do usuário do AWS Command
Line Interface.
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--priority 2 --max-concurrency 10 --max-errors 5 --name "My-Lambda-Example" \
--description "A description for my LAMBDA example task" --task-type "LAMBDA" \
--task-arn "arn:aws:lambda:region:123456789012:function:serverlessrepo-SSMrestartmy-instances-C4JF9EXAMPLE" \
--task-invocation-parameters '{"Lambda":{"Payload":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\",\"targetType\":\"{{TARGET_TYPE}}\"}","Qualifier": "$LATEST"}}'

PowerShell

Important
Se você estiver usando a versão 2 do AWS CLI, inclua a opção --cli-binary-format
raw-in-base64-out no comando a seguir se sua carga útil do Lambda não for codificada
em base64. A opção cli_binary_format está disponível apenas na versão 2. Para obter
informações sobre essa e outras configurações do arquivo AWS CLI config, consulte
Configurações de arquivo config compatíveis no Manual do usuário do AWS Command
Line Interface.
aws ssm register-task-with-maintenance-window `
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" `
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" `
--priority 2 --max-concurrency 10 --max-errors 5 --name "My-Lambda-Example" `
--description "A description for my LAMBDA example task" --task-type "LAMBDA" `
--task-arn "arn:aws:lambda:region:123456789012:function:serverlessrepo-SSMrestartmy-instances-C4JF9EXAMPLE" `
--task-invocation-parameters '{\"Lambda\":{\"Payload\":\"{\\\"InstanceId\\\":\\
\"{{RESOURCE_ID}}\\\",\\\"targetType\\\":\\\"{{TARGET_TYPE}}\\\"}\",\"Qualifier\":
\"$LATEST\"}}'

Conteúdo JSON para uso com a opção de arquivo --cli-input-json:
{

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]
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}
],
"TaskArn": "SSM_RestartMyInstances",
"TaskType": "LAMBDA",
"MaxConcurrency": "10",
"MaxErrors": "10",
"TaskInvocationParameters": {
"Lambda": {
"ClientContext": "ew0KICAi--truncated--0KIEXAMPLE",
"Payload": "{ \"instanceId\": \"{{RESOURCE_ID}}\", \"targetType\":
\"{{TARGET_TYPE}}\" }",
"Qualifier": "$LATEST"
}
},
"Name": "My-Lambda-Task",
"Description": "A description for my LAMBDA task",
"Priority": 5

}

Registre uma tarefa do Step Functions
Os exemplos a seguir demonstram como registrar tarefas da máquina de estado do Step Functions em
uma janela de manutenção usando a AWS CLI:
Para esses exemplos, o usuário que criou a máquina de estado do Step Functions criou uma máquina de
estado chamada SSMMyStateMachine com um parâmetro chamado instanceId.

Important
A política do AWS Identity and Access Management (IAM) para a Maintenance Windows requer o
uso do prefixo Step Functions nos nomes das máquinas de estado do SSM. Antes de prosseguir
com o registro desse tipo de tarefa, é necessário atualizar o nome no AWS Step Functions a fim
de incluir SSM. Por exemplo, se o nome da máquina de estado for MyStateMachine, altere para
SSMMyStateMachine.
Comando da AWS CLI:
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--task-arn arn:aws:states:region:123456789012:stateMachine:SSMMyStateMachineMggiqEXAMPLE \
--task-type STEP_FUNCTIONS \
--task-invocation-parameters '{"StepFunctions":{"Input":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\"}", "Name":"{{INVOCATION_ID}}"}}' \
--priority 0 --max-concurrency 10 --max-errors 5 \
--name "My-Step-Functions-Task" --description "A description for my Step Functions
task"

PowerShell
aws ssm register-task-with-maintenance-window `
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" `
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" `
--task-arn arn:aws:states:region:123456789012:stateMachine:SSMMyStateMachineMggiqEXAMPLE `
--task-type STEP_FUNCTIONS `
--task-invocation-parameters '{\"StepFunctions\":{\"Input\":\"{\\\"InstanceId\\\":\
\\"{{RESOURCE_ID}}\\\"}\", \"Name\":\"{{INVOCATION_ID}}\"}}' `
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--priority 0 --max-concurrency 10 --max-errors 5 `
--name "My-Step-Functions-Task" --description "A description for my Step Functions
task"

Conteúdo JSON para uso com a opção de arquivo --cli-input-json:
{

}

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]
}
],
"TaskArn": "SSM_MyStateMachine",
"TaskType": "STEP_FUNCTIONS",
"MaxConcurrency": "10",
"MaxErrors": "10",
"TaskInvocationParameters": {
"StepFunctions": {
"Input": "{ \"instanceId\": \"{{TARGET_ID}}\" }",
"Name": "{{INVOCATION_ID}}"
}
},
"Name": "My-Step-Functions-Task",
"Description": "A description for my Step Functions task",
"Priority": 5

Sobre as opções de register-task-with-maintenance-windows
O comando register-task-with-maintenance-window fornece várias opções para configurar uma tarefa de
acordo com as suas necessidades. Algumas são necessárias, algumas são opcionais, outras se aplicam
somente a um único tipo de tarefa de janela de manutenção.
Este tópico fornece informações sobre algumas dessas opções para ajudar você a trabalhar com exemplos
nesta seção do tutorial. Para obter mais informações sobre as opções de comando, consulte register-taskwith-maintenance-window na Referência de comandos do AWS CLI.
Sobre a opção --task-arn
A opção --task-arn é usada para especificar o recurso no qual a tarefa é executada. O valor
especificado depende do tipo de tarefa que você estiver registrando, conforme descrito na tabela a seguir.

Formatos de TaskArn para tarefas de janela de manutenção
Tipo de tarefa de janela de manutenção

Valor de TaskArn

RUN_COMMAND e AUTOMATION

O TaskArn é o nome do documento SSM ou o
Amazon Resource Name (ARN). Por exemplo:
AWS-RunBatchShellScript
-ouarn:aws:ssm:region:111122223333:document/
My-Document.
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Tipo de tarefa de janela de manutenção

Valor de TaskArn

LAMBDA

TaskArn é o nome ou o ARN da função. Por
exemplo:
SSMMy-Lambda-Function
-ou-

arn:aws:lambda:region:111122223333:function:SSMMy

Important
A política do Maintenance Windows
para IAM requer a adição do prefixo SSM
aos nomes das funções Lambda (ou
alias) . Antes de prosseguir com o registro
desse tipo de tarefa, atualize o nome
no AWS Lambda para incluir SSM. Por
exemplo, se o nome da função Lambda
for MyLambdaFunction, altere-o para
SSMMyLambdaFunction.
TaskArn é o ARN da máquina de estado. Por
exemplo:

STEP_FUNCTIONS

arn:aws:states:useast-2:111122223333:stateMachine:SSMMyStateMachin

Important
A política do IAM para as janelas de
manutenção requer o uso do prefixo Step
Functions nos nomes das máquinas de
estado com o SSM. Antes de registrar esse
tipo de tarefa, é necessário atualizar o
nome no AWS Step Functions a fim de
incluir SSM. Por exemplo, se o nome da
máquina de estado for MyStateMachine,
altere para SSMMyStateMachine.
Sobre a opção --service-role-arn
A função a ser assumida pelo AWS Systems Manager ao executar a tarefa de janela de manutenção.
Para obter mais informações, consulte Configurar o Maintenance Windows (p. 735).
Sobre a opção --task-invocation-parameters
A opção --task-invocation-parameters é usada para especificar os parâmetros que são exclusivos
para cada um dos quatro tipos de tarefa. Os parâmetros compatíveis com cada um dos quatro tipos de
tarefa estão descritos na tabela a seguir.

Note
Para obter informações sobre como usar pseudoparâmetros em conteúdo --taskinvocation-parameters, como {{TARGET_ID}}, consulte Sobre pseudoparâmetros (p. 772).
Opções de parâmetros de invocação de tarefas para tarefas de janela de manutenção
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Tipo de tarefa de janela de
manutenção

Parâmetros disponíveis

RUN_COMMAND

Comentário
DocumentHash
DocumentHashType
NotificationConfig
OutputS3BucketName

Exemplo

"TaskInvocationParameters":
{
"RunCommand": {
"Comment": "My
Run Command task comment",
"DocumentHash":
"6554ed3d-truncated--5EXAMPLE",

OutPutS3KeyPrefix

"DocumentHashType":
"Sha256",

Parâmetros

"NotificationConfig": {

ServiceRoleArn
TimeoutSeconds

"NotificationArn":
"arn:aws:sns:region:123456789012:mysns-topic-name",
"NotificationEvents": [
"FAILURE"

],

"NotificationType":
"Invocation"
},
"OutputS3BucketName": "DOCEXAMPLE-BUCKET",
"OutputS3KeyPrefix": "DOCEXAMPLE-FOLDER",
"Parameters": {
"commands":
[
"GetChildItem$env: temp-Recurse|
Remove-Item-Recurse-force"
]
},
"ServiceRoleArn":
"arn:aws:iam::123456789012:role/
MyMaintenanceWindowServiceRole",
"TimeoutSeconds": 3600
}
}

Automation

DocumentVersion
Parâmetros

"TaskInvocationParameters":
{
"Automation": {
"DocumentVersion": "3",
"Parameters": {
"instanceid": [
"{{TARGET_ID}}"
]
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Tipo de tarefa de janela de
manutenção

Parâmetros disponíveis

Exemplo

}

LAMBDA

ClientContext
Carga útil
Qualifier

STEP_FUNCTIONS

Entrada
Name (Nome)

}

}

"TaskInvocationParameters":
{
"Lambda": {
"ClientContext":
"ew0KICAi-truncated--0KIEXAMPLE",
"Payload":
"{ \"targetId\":
\"{{TARGET_ID}}\",
\"targetType\":
\"{{TARGET_TYPE}}\" }",
"Qualifier":
"$LATEST"
}
}

"TaskInvocationParameters":
{
"StepFunctions": {
"Input":
"{ \"targetId\":
\"{{TARGET_ID}}\" }",
"Name":
"{{INVOCATION_ID}}"
}
}

Sobre pseudoparâmetros
Ao registrar uma tarefa no Maintenance Windows, um recurso do AWS Systems Manager, use a opção
--task-invocation-parameters para especificar os parâmetros que são exclusivos para cada um
dos quatro tipos de tarefa. Você também pode fazer referência a determinados valores usando sintaxe
de pseudoparâmetro, como {{RESOURCE_ID}}, {{TARGET_TYPE}} e {{WINDOW_TARGET_ID}}.
Quando a tarefa de janela de manutenção é executada, ela envia os valores corretos em vez dos espaços
reservados do pseudoparâmetro. A lista completa de pseudoparâmetros que podem ser usados é
fornecida em Pseudoparâmetros compatíveis (p. 774).

Important
Para o tipo de destino RESOURCE_GROUP, dependendo do formato de ID necessário para a tarefa,
é possível escolher entre usar {{TARGET_ID}} e {{RESOURCE_ID}} para fazer referência ao
recurso quando a tarefa for executada. {{TARGET_ID}} retorna o ARN completo do recurso.
{{RESOURCE_ID}} retorna somente um nome mais curto ou o ID do recurso, conforme mostrado
nestes exemplos.
• Formato {{TARGET_ID}}: arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/
i-02573cafcfEXAMPLE
• Formato {{RESOURCE_ID}}: i-02573cafcfEXAMPLE
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Para o tipo de destino INSTANCE, os parâmetros {{TARGET_ID}} e {{RESOURCE_ID}}
produzem somente o ID da instância. Para mais informações, consulte Pseudoparâmetros
compatíveis (p. 774).
{{TARGET_ID}} e {{RESOURCE_ID}} podem ser usados para passar os IDs dos recursos
da AWS somente para o Automation, para o Lambda e para o Step Functions. Esses dois
pseudoparâmetros não podem ser usados com as tarefas do Run Command.

Exemplos de pseudoparâmetros
Suponha que sua carga para uma tarefa do AWS Lambda precise fazer referência a uma instância por seu
ID.
Se você estiver usando como destino uma janela de manutenção INSTANCE ou RESOURCE_GROUP, isso
pode ser feito usando o pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}}. Por exemplo:
"TaskArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:SSMTestFunction",
"TaskType": "LAMBDA",
"TaskInvocationParameters": {
"Lambda": {
"ClientContext": "ew0KICAi--truncated--0KIEXAMPLE",
"Payload": "{ \"instanceId\": \"{{RESOURCE_ID}}\" }",
"Qualifier": "$LATEST"
}
}

Se a sua tarefa do Lambda tiver como objetivo ser executada em outro tipo de destino compatível, além de
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), como uma tabela do Amazon DynamoDB, a
mesma sintaxe poderá ser usada e {{RESOURCE_ID}} produzirá somente o nome da tabela. No entanto,
se você precisar do ARN completo da tabela, use {{TARGET_ID}}, conforme mostrado no exemplo a
seguir.
"TaskArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:SSMTestFunction",
"TaskType": "LAMBDA",
"TaskInvocationParameters": {
"Lambda": {
"ClientContext": "ew0KICAi--truncated--0KIEXAMPLE",
"Payload": "{ \"tableArn\": \"{{TARGET_ID}}\" }",
"Qualifier": "$LATEST"
}
}

A mesma sintaxe funciona para instâncias de destino ou outros tipos de recursos. Quando vários tipos de
recursos forem adicionados a um grupo de recursos, a tarefa será executada em cada um dos recursos
apropriados.

Important
Nem todos os tipos de recursos que podem ser incluídos em um grupo de recursos geram um
valor para o parâmetro {{RESOURCE_ID}}. Para obter uma lista de tipos de recursos com
suporte, consulte Pseudoparâmetros compatíveis (p. 774).
Como outro exemplo, para executar uma tarefa do Automation que interrompa suas instâncias do EC2,
especifique o documento do Systems Manager AWS-StopEC2Instance (documento SSM) como o valor
TaskArn e use o pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}:
"TaskArn": "AWS-StopEC2Instance",
"TaskType": "AUTOMATION"
"TaskInvocationParameters": {
"Automation": {
"DocumentVersion": "1",
"Parameters": {
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}

}

}

"instanceId": [
"{{RESOURCE_ID}}"
]

Para executar uma tarefa do Automation que copia um snapshot de um volume do Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS), especifique o documento do SSM AWS-CopySnapshot como o valor de TaskArn e
use o pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}.
"TaskArn": "AWS-CopySnapshot",
"TaskType": "AUTOMATION"
"TaskInvocationParameters": {
"Automation": {
"DocumentVersion": "1",
"Parameters": {
"SourceRegion": "us-east-2",
"targetType":"RESOURCE_GROUP",
"SnapshotId": [
"{{RESOURCE_ID}}"
]
}
}
}

Pseudoparâmetros compatíveis
A lista a seguir descreve os pseudoparâmetros que podem ser especificados usando a sintaxe
{{PSEUDO_PARAMETER}} na opção --task-invocation-parameters.
• WINDOW_ID: o ID da janela de manutenção do destino.
• WINDOW_TASK_ID: o ID da tarefa da janela que está em execução.
• WINDOW_TARGET_ID: o ID do destino de janela que inclui o destino (ID de destino).
• WINDOW_EXECUTION_ID: o ID da execução de janela atual.
• TASK_EXECUTION_ID: o ID da execução de tarefa atual.
• INVOCATION_ID: o ID da invocação atual.
• TARGET_TYPE: o tipo de destino. Os tipos com suporte incluem RESOURCE_GROUP e INSTANCE.
• TARGET_ID:
Se o tipo de destino especificado for INSTANCE, o pseudoparâmetro TARGET_ID será substituído pelo
ID da instância. Por exemplo, i-078a280217EXAMPLE.
Se o tipo de destino especificado for RESOURCE_GROUP, o valor referenciado para a
execução da tarefa será o ARN completo do recurso. Por exemplo: arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:instance/i-078a280217EXAMPLE. A tabela a seguir fornece valores de
exemplo de TARGET_ID para tipos de recursos específicos em um grupo de recursos.

Note
TARGET_ID não tem suporte para tarefas do Run Command.
Tipo de recurso

Exemplo de TARGET_ID

AWS::EC2::Instance

arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:instance/
i-078a280217EXAMPLE
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Tipo de recurso

Exemplo de TARGET_ID

AWS::EC2::Image

arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:image/
ami-02250b3732EXAMPLE

AWS::EC2::SecurityGroup

arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:securitygroup/sg-cEXAMPLE

AWS::EC2::Snapshot

arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:snapshot/
snap-03866bf003EXAMPLE

AWS::EC2::Volume

arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:volume/
vol-0912e04d78EXAMPLE

AWS::DynamoDB::Table

arn:aws:dynamodb:useast-1:123456789012:table/
MyTable

AWS::RDS::DBCluster

arn:aws:rds:useast-2:123456789012:cluster:MyCluster

AWS::RDS::DBInstance

arn:aws:rds:useast-1:123456789012:db:MySQL-Instance

AWS::S3::Bucket

arn:aws:s3:::DOCEXAMPLE-BUCKET

AWS::SSM::ManagedInstance arn:aws:ssm:useast-1:123456789012:managedinstance/
mi-0feadcf2d9EXAMPLE
• RESOURCE_ID: o ID curto de um tipo de recurso contido em um grupo de recursos. A tabela a seguir
fornece valores de exemplo de RESOURCE_ID para tipos de recursos específicos em um grupo de
recursos.

Note
RESOURCE_ID não tem suporte para tarefas do Run Command.
Tipo de recurso

Exemplo de RESOURCE_ID

AWS::EC2::Instance

i-078a280217EXAMPLE

AWS::EC2::Image

ami-02250b3732EXAMPLE

AWS::EC2::SecurityGroup

sg-cEXAMPLE

AWS::EC2::Snapshot

snap-03866bf003EXAMPLE

AWS::EC2::Volume

vol-0912e04d78EXAMPLE

AWS::DynamoDB::Table

MyTable
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Tipo de recurso

Exemplo de RESOURCE_ID

AWS::RDS::DBCluster

My-Cluster

AWS::RDS::DBInstance

My-SQL-Instance

AWS::S3::Bucket

DOC-EXAMPLE-BUCKET

AWS::SSM::ManagedInstance mi-0feadcf2d9EXAMPLE

Note
Se o grupo de recursos da AWS especificado incluir tipos de recursos que não produzem
um valor de RESOURCE_ID e que não estiverem listados na tabela acima, o parâmetro
RESOURCE_ID não será preenchido. Uma invocação de execução ainda ocorrerá para esse
recurso. Nesses casos, use o pseudoparâmetro TARGET_ID no lugar, que será substituído pelo
ARN completo do recurso.

Tutorial: Visualizar informações sobre janelas de manutenção
(AWS CLI)
Esta seção inclui comandos para ajudar você a atualizar ou obter informações sobre suas janelas
de manutenção, tarefas, execuções e invocações. Os exemplos são organizados por comando para
demonstrar como usar as opções de comando para filtrar para o tipo de detalhes que você deseja ver.
Ao seguir as etapas neste tutorial, substitua os valores em texto itálico vermelho por suas próprias
opções e IDs. Por exemplo, substitua o ID da janela de manutenção mw-0c50858d01EXAMPLE e o ID da
instânciai-02573cafcfEXAMPLE pelos IDs de recursos criados.
Para obter informações sobre como definir e configurar o AWS Command Line Interface (AWS CLI),
consulte Instalar, atualizar e desinstalar a AWS CLI e Configurar a AWS CLI.
Exemplos de comando
• Exemplos para "describe-maintenance-windows" (p. 776)
• Exemplos para "describe-maintenance-window-targets" (p. 778)
• Exemplos para "describe-maintenance-window-tasks" (p. 779)
• Exemplos para "describe-maintenance-windows-for-target" (p. 782)
• Exemplos para "describe-maintenance-window-executions" (p. 782)
• Exemplos para "describe-maintenance-window-schedule" (p. 784)

Exemplos para "describe-maintenance-windows"
Liste todas as janelas de manutenção em sua conta da Conta da AWS
Execute o comando a seguir.
aws ssm describe-maintenance-windows

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowIdentities":[
{
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},
{

}

},

]

"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name":"My-First-Maintenance-Window",
"Enabled":true,
"Duration":2,
"Cutoff":0,
"NextExecutionTime": "2019-05-18T17:01:01.137Z"
"WindowId":"mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name":"My-Second-Maintenance-Window",
"Enabled":true,
"Duration":4,
"Cutoff":1,
"NextExecutionTime": "2019-05-30T03:30:00.137Z"

Listar todas as janelas de manutenção habilitadas
Execute o comando a seguir.
aws ssm describe-maintenance-windows --filters "Key=Enabled,Values=true"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowIdentities":[
{
"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name":"My-First-Maintenance-Window",
"Enabled":true,
"Duration":2,
"Cutoff":0,
"NextExecutionTime": "2019-05-18T17:01:01.137Z"
},
{
"WindowId":"mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name":"My-Second-Maintenance-Window",
"Enabled":true,
"Duration":4,
"Cutoff":1,
"NextExecutionTime": "2019-05-30T03:30:00.137Z"
},
]

Listar todas as janelas de manutenção desabilitadas
Execute o comando a seguir.
aws ssm describe-maintenance-windows --filters "Key=Enabled,Values=false"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowIdentities": [
{
"WindowId": "mw-6e5c9d4b7cEXAMPLE",
"Name": "My-Disabled-Maintenance-Window",
"Enabled": false,
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}

]

}

"Duration": 2,
"Cutoff": 1

Listar todas as janelas de manutenção com nomes que começam com um determinado prefixo
Execute o comando a seguir.
aws ssm describe-maintenance-windows --filters "Key=Name,Values=My"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowIdentities": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"Enabled": true,
"Duration": 2,
"Cutoff": 0,
"NextExecutionTime": "2019-05-18T17:01:01.137Z"
},
{
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name": "My-Second-Maintenance-Window",
"Enabled": true,
"Duration": 4,
"Cutoff": 1,
"NextExecutionTime": "2019-05-30T03:30:00.137Z"
},
{
"WindowId": "mw-6e5c9d4b7cEXAMPLE",
"Name": "My-Disabled-Maintenance-Window",
"Enabled": false,
"Duration": 2,
"Cutoff": 1
}
]

Exemplos para "describe-maintenance-window-targets"
Exibir os destinos para uma janela de manutenção correspondentes ao valor das informações de um
proprietário específico
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-targets \
--window-id "mw-6e5c9d4b7cEXAMPLE" \
--filters "Key=OwnerInformation,Values=CostCenter1"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-targets ^
--window-id "mw-6e5c9d4b7cEXAMPLE" ^
--filters "Key=OwnerInformation,Values=CostCenter1"
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Note
As chaves de filtro compatíveis são Type, WindowTargetId e OwnerInformation.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"Targets": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE",
"ResourceType": "INSTANCE",
"Targets": [
{
"Key": "tag:Name",
"Values": [
"Production"
]
}
],
"OwnerInformation": "CostCenter1",
"Name": "Target1"
}
]

Exemplos para "describe-maintenance-window-tasks"
Mostre todas as tarefas registradas que invocam o documento de comando dAWSRunPowerShellScript do SSM
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--filters "Key=TaskArn,Values=AWS-RunPowerShellScript"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-tasks ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--filters "Key=TaskArn,Values=AWS-RunPowerShellScript"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Tasks":[
{
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyMaintenanceWindowServiceRole",
"MaxErrors":"1",
"TaskArn":"AWS-RunPowerShellScript",
"MaxConcurrency":"1",
"WindowTaskId":"4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskParameters":{
"commands":{
"Values":[
"driverquery.exe"
]
}
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},
{

}

]

}

},
"Priority":3,
"Type":"RUN_COMMAND",
"Targets":[
{
"TaskTargetId":"i-02573cafcfEXAMPLE",
"TaskTargetType":"INSTANCE"
}
]
"ServiceRoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/MyMaintenanceWindowServiceRole",
"MaxErrors":"1",
"TaskArn":"AWS-RunPowerShellScript",
"MaxConcurrency":"1",
"WindowTaskId":"4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskParameters":{
"commands":{
"Values":[
"ipconfig"
]
}
},
"Priority":1,
"Type":"RUN_COMMAND",
"Targets":[
{
"TaskTargetId":"i-02573cafcfEXAMPLE",
"TaskTargetType":"WINDOW_TARGET"
}
]

Mostrar todas as tarefas registradas que têm uma prioridade de "3"
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
--window-id "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE" \
--filters "Key=Priority,Values=3"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-tasks ^
--window-id "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE" ^
--filters "Key=Priority,Values=3"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Tasks":[
{
"ServiceRoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/MyMaintenanceWindowServiceRole",
"MaxErrors":"1",
"TaskArn":"AWS-RunPowerShellScript",
"MaxConcurrency":"1",
"WindowTaskId":"4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskParameters":{
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"commands":{
"Values":[
"driverquery.exe"
]
}

}

]

}

},
"Priority":3,
"Type":"RUN_COMMAND",
"Targets":[
{
"TaskTargetId":"i-02573cafcfEXAMPLE",
"TaskTargetType":"INSTANCE"
}
]

Mostrar todas as tarefas registradas que têm uma prioridade de "1" e usam Run Command
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--filters "Key=Priority,Values=1" "Key=TaskType,Values=RUN_COMMAND"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-tasks ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--filters "Key=Priority,Values=1" "Key=TaskType,Values=RUN_COMMAND"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Tasks": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskArn": "AWS-RunShellScript",
"Type": "RUN_COMMAND",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
}
],
"TaskParameters": {},
"Priority": 1,
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
MyMaintenanceWindowServiceRole",
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1"
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "8a5c4629-31b0-4edd-8aea-33698EXAMPLE",
"TaskArn": "AWS-UpdateSSMAgent",
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"Type": "RUN_COMMAND",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-0471e04240EXAMPLE"
]
}
],
"TaskParameters": {},
"Priority": 1,
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
MyMaintenanceWindowServiceRole",
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1",
"Name": "My-Run-Command-Task",
"Description": "My Run Command task to update SSM Agent on an instance"
}
]
}

Exemplos para "describe-maintenance-windows-for-target"
Listar informações sobre os destinos da janela de manutenção ou as tarefas associadas a um nó
específico.
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-windows-for-target \
--resource-type INSTANCE \
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" \
--max-results 10

Windows
aws ssm describe-maintenance-windows-for-target ^
--resource-type INSTANCE ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
--max-results 10

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowIdentities": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window"
},
{
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name": "My-Second-Maintenance-Window"
}
]

Exemplos para "describe-maintenance-window-executions"
Listar todas as tarefas executadas antes de uma determinada data
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Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
--window-id "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE" \
--filters "Key=ExecutedBefore,Values=2019-05-12T05:00:00Z"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-executions ^
--window-id "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE" ^
--filters "Key=ExecutedBefore,Values=2019-05-12T05:00:00Z"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowExecutions": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"Status": "FAILED",
"StatusDetails": "The following SSM parameters are invalid: LevelUp",
"StartTime": 1557617747.993,
"EndTime": 1557617748.101
},
{
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"WindowExecutionId": "791b72e0-f0da-4021-8b35-f95dfEXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557594085.428,
"EndTime": 1557594090.978
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "ecec60fa-6bb0-4d26-98c7-140308EXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593793.483,
"EndTime": 1557593798.978
}
]

Listar todas as tarefas executadas depois de uma determinada data
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
--window-id "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE" \
--filters "Key=ExecutedAfter,Values=2018-12-31T17:00:00Z"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-executions ^
--window-id "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE" ^
--filters "Key=ExecutedAfter,Values=2018-12-31T17:00:00Z"
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O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowExecutions": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"Status": "FAILED",
"StatusDetails": "The following SSM parameters are invalid: LevelUp",
"StartTime": 1557617747.993,
"EndTime": 1557617748.101
},
{
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"WindowExecutionId": "791b72e0-f0da-4021-8b35-f95dfEXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557594085.428,
"EndTime": 1557594090.978
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "ecec60fa-6bb0-4d26-98c7-140308EXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593793.483,
"EndTime": 1557593798.978
}
]

Exemplos para "describe-maintenance-window-schedule"
Exiba as próximas dez execuções da janela de manutenção programadas para um nó específico
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
--resource-type INSTANCE \
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-07782c72faEXAMPLE" \
--max-results 10

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-schedule ^
--resource-type INSTANCE ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-07782c72faEXAMPLE" ^
--max-results 10

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"ScheduledWindowExecutions": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-05-18T23:35:24.902Z"
},
{
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-05-25T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-06-01T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-06-08T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name": "My-Second-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-06-15T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-06-22T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name": "My-Second-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-06-29T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-07-06T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE",
"Name": "My-Second-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-07-13T23:35:24.902Z"
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"ExecutionTime": "2019-07-20T23:35:24.902Z"

}
],
"NextToken": "AAEABUXdceT92FvtKld/dGHELj5Mi+GKW/EXAMPLE"

Exiba a programação da janela de manutenção para nós marcados com um determinado par de chave/
valor
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
--resource-type INSTANCE \
--targets "Key=tag:prod,Values=rhel7"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-schedule ^
--resource-type INSTANCE ^
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--targets "Key=tag:prod,Values=rhel7"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"ScheduledWindowExecutions": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "DemoRateStartDate",
"ExecutionTime": "2019-10-20T05:34:56-07:00"
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "DemoRateStartDate",
"ExecutionTime": "2019-10-21T05:34:56-07:00"
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "DemoRateStartDate",
"ExecutionTime": "2019-10-22T05:34:56-07:00"
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "DemoRateStartDate",
"ExecutionTime": "2019-10-23T05:34:56-07:00"
},
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Name": "DemoRateStartDate",
"ExecutionTime": "2019-10-24T05:34:56-07:00"
}
],
"NextToken": "AAEABccwSXqQRGKiTZ1yzGELR6cxW4W/EXAMPLE"

Exibir os horários de início da próximas quatro execuções de uma janela de manutenção
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--max-results "4"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-schedule ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--max-results "4"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowSchedule": [
{
"ScheduledWindowExecutions": [
{
"ExecutionTime": "2019-10-04T10:10:10Z",

786

AWS Systems Manager Guia do usuário
Tutoriais do Maintenance Windows (AWS CLI)

},
{

},
{

},
{

}

]

}

]

}

"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE"
"ExecutionTime": "2019-10-11T10:10:10Z",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE"
"ExecutionTime": "2019-10-18T10:10:10Z",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE"
"ExecutionTime": "2019-10-25T10:10:10Z",
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE"

Tutorial: Visualizar informações sobre tarefas e execuções de
tarefas (AWS CLI)
Este tutorial demonstra como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para visualizar detalhes
sobre as tarefas concluídas da janela de manutenção.
Se você estiver continuando diretamente do Tutorial: Criar e configurar uma janela de manutenção (AWS
CLI) (p. 754), reserve tempo suficiente para que a sua janela de manutenção seja executada pelo menos
uma vez, para ver os resultados dessa execução.
Ao seguir as etapas neste tutorial, substitua os valores em texto itálico vermelho por suas próprias
opções e IDs. Por exemplo, substitua o ID da janela de manutenção mw-0c50858d01EXAMPLE e o ID da
instânciai-02573cafcfEXAMPLE pelos IDs de recursos criados.

Para visualizar informações sobre tarefas e execuções de tarefas (AWS CLI)
1.

Execute o comando a seguir para visualizar uma lista de execuções de tarefas para uma janela de
manutenção específica.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-executions ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowExecutions": [
{
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
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},
{

},
{

}

2.

]

}

"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593793.483,
"EndTime": 1557593798.978
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "791b72e0-f0da-4021-8b35-f95dfEXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593493.096,
"EndTime": 1557593498.611
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowExecutionId": "ecec60fa-6bb0-4d26-98c7-140308EXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StatusDetails": "No tasks to execute.",
"StartTime": 1557593193.309,
"EndTime": 1557593193.334

Execute o comando a seguir para obter informações sobre uma execução de tarefa da janela de
manutenção.
Linux & macOS
aws ssm get-maintenance-window-execution \
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE"

Windows
aws ssm get-maintenance-window-execution ^
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

3.

"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"TaskIds": [
"c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE"
],
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593493.096,
"EndTime": 1557593498.611

Execute o comando a seguir para listar as tarefas executadas como parte de uma execução da janela
de manutenção.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-execution-tasks \
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-execution-tasks ^
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--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

4.

"WindowExecutionTaskIdentities": [
{
"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"TaskExecutionId": "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593493.162,
"EndTime": 1557593498.57,
"TaskArn": "AWS-RunShellScript",
"TaskType": "RUN_COMMAND"
}
]

Execute o seguinte comando para obter os detalhes de uma execução de tarefa.
Linux & macOS
aws ssm get-maintenance-window-execution-task \
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE" \
--task-id "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE"

Windows
aws ssm get-maintenance-window-execution-task ^
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE" ^
--task-id "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"TaskExecutionId": "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE",
"TaskArn": "AWS-RunShellScript",
"ServiceRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyMaintenanceWindowServiceRole",
"Type": "RUN_COMMAND",
"TaskParameters": [
{
"aws:InstanceId": {
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
},
"commands": {
"Values": [
"df"
]
}
}
],
"Priority": 10,
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1",
"Status": "SUCCESS",
"StartTime": 1557593493.162,
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}

5.

"EndTime": 1557593498.57

Execute o seguinte comando para obter as invocações de tarefas específicas realizadas para uma
execução de tarefa.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-window-execution-task-invocations \
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE" \
--task-id "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE"

Windows
aws ssm describe-maintenance-window-execution-task-invocations ^
--window-execution-id "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE" ^
--task-id "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowExecutionTaskInvocationIdentities": [
{
"WindowExecutionId": "14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE",
"TaskExecutionId": "c9b05aba-197f-4d8d-be34-e73fbEXAMPLE",
"InvocationId": "c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId": "76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE",
"TaskType": "RUN_COMMAND",
"Parameters": "{\"documentName\":\"AWS-RunShellScript\",\"instanceIds\":
[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"],\"maxConcurrency\":\"1\",\"maxErrors\":\"1\",\"parameters\":
{\"commands\":[\"df\"]}}",
"Status": "SUCCESS",
"StatusDetails": "Success",
"StartTime": 1557593493.222,
"EndTime": 1557593498.466
}
]
}

Tutorial: Atualizar uma janela de manutenção (AWS CLI)
Este tutorial demonstra como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para atualizar uma janela
de manutenção. Ele também mostra como atualizar diferentes tipos de tarefas, incluindo aquelas do AWS
Systems Manager Run Command e Automation, do AWS Lambda e do AWS Step Functions.
Os exemplos nesta seção usam as seguintes ações do Systems Manager para atualizar uma janela de
manutenção.
• UpdateMaintenanceWindow
• UpdateMaintenanceWindowTarget
• UpdateMaintenanceWindowTask
• DeregisterTargetFromMaintenanceWindow
Para obter informações sobre como usar o console do Systems Manager para atualizar uma janela de
manutenção, consulte Atualizar ou excluir recursos da janela de manutenção (console) (p. 750).
790

AWS Systems Manager Guia do usuário
Tutoriais do Maintenance Windows (AWS CLI)

Ao seguir as etapas neste tutorial, substitua os valores em texto itálico vermelho por suas próprias
opções e IDs. Por exemplo, substitua o ID da janela de manutenção mw-0c50858d01EXAMPLE e o ID da
instânciai-02573cafcfEXAMPLE pelos IDs de recursos criados.

Para atualizar uma janela de manutenção (AWS CLI)
1.

Abra o AWS CLI e execute o seguinte comando para atualizar um destino de forma a incluir um nome
e uma descrição.
Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-target \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-target-id "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--name "My-Maintenance-Window-Target" \
--description "Description for my maintenance window target"

Windows
aws ssm update-maintenance-window-target ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-target-id "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--name "My-Maintenance-Window-Target" ^
--description "Description for my maintenance window target"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

2.

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
}
],
"Name": "My-Maintenance-Window-Target",
"Description": "Description for my maintenance window target"

Execute o seguinte comando para usar a opção replace a fim de remover o campo de descrição
e adicionar outro destino. O campo de descrição é removido, pois a atualização não inclui o campo
(um valor nulo). Especifique um nó adicional que tenha sido configurado para uso com o Systems
Manager:
Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-target \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-target-id "d208dedf-3f6b-41ff-ace8-8e751EXAMPLE" \
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE" \
--name "My-Maintenance-Window-Target" \
--replace
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Windows
aws ssm update-maintenance-window-target ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-target-id "d208dedf-3f6b-41ff-ace8-8e751EXAMPLE" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE" ^
--name "My-Maintenance-Window-Target" ^
--replace

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

3.

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE",
"i-0471e04240EXAMPLE"
]
}
],
"Name": "My-Maintenance-Window-Target"

A opção start-date permite atrasar a ativação de uma janela de manutenção até uma data futura
determinada. A opção end-date permite que você defina uma data e hora no futuro após a qual
a janela de manutenção não será mais executada. Especifique as opções no formato estendido
ISO-8601.
Execute o comando a seguir para especificar um intervalo de data e hora para execuções de janela de
manutenção programadas regularmente:
Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--start-date "2020-10-01T10:10:10Z" \
--end-date "2020-11-01T10:10:10Z"

Windows
aws ssm update-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--start-date "2020-10-01T10:10:10Z" ^
--end-date "2020-11-01T10:10:10Z"

4.

Execute o comando a seguir para atualizar uma tarefa do Run Command.

Tip
Se seu destino for uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para
o Windows Server, altere df para ipconfig, e AWS-RunShellScript para AWSRunPowerShellScript no comando a seguir.
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Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-task \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--task-arn "AWS-RunShellScript" \
--service-role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/MaintenanceWindowsRole" \
--task-invocation-parameters "RunCommand={Comment=Revising my Run Command
task,Parameters={commands=df}}" \
--priority 1 --max-concurrency 10 --max-errors 4 \
--name "My-Task-Name" --description "A description for my Run Command task"

Windows
aws ssm update-maintenance-window-task ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--task-arn "AWS-RunShellScript" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/MaintenanceWindowsRole" ^
--task-invocation-parameters "RunCommand={Comment=Revising my Run Command
task,Parameters={commands=df}}" ^
--priority 1 --max-concurrency 10 --max-errors 4 ^
--name "My-Task-Name" --description "A description for my Run Command task"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

5.

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]
}
],
"TaskArn": "AWS-RunShellScript",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MaintenanceWindowsRole",
"TaskParameters": {},
"TaskInvocationParameters": {
"RunCommand": {
"Comment": "Revising my Run Command task",
"Parameters": {
"commands": [
"df"
]
}
}
},
"Priority": 1,
"MaxConcurrency": "10",
"MaxErrors": "4",
"Name": "My-Task-Name",
"Description": "A description for my Run Command task"

Adapte e execute o comando a seguir para atualizar uma tarefa do Lambda.
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Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-task \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--window-task-id 4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--task-arn "arn:aws:lambda:region:111122223333:function:SSMTestLambda" \
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MaintenanceWindowsRole" \
--task-invocation-parameters '{"Lambda":{"Payload":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\",\"targetType\":\"{{TARGET_TYPE}}\"}"}}' \
--priority 1 --max-concurrency 10 --max-errors 5 \
--name "New-Lambda-Task-Name" \
--description "A description for my Lambda task"

Windows
aws ssm update-maintenance-window-task ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--window-task-id 4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--task-arn --task-arn
"arn:aws:lambda:region:111122223333:function:SSMTestLambda" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MaintenanceWindowsRole" ^
--task-invocation-parameters '{"Lambda":{"Payload":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\",\"targetType\":\"{{TARGET_TYPE}}\"}"}}' ^
--priority 1 --max-concurrency 10 --max-errors 5 ^
--name "New-Lambda-Task-Name" ^
--description "A description for my Lambda task"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

6.

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
}
],
"TaskArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:SSMTestLambda",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MaintenanceWindowsRole",
"TaskParameters": {},
"TaskInvocationParameters": {
"Lambda": {
"Payload": "e30="
}
},
"Priority": 1,
"MaxConcurrency": "10",
"MaxErrors": "5",
"Name": "New-Lambda-Task-Name",
"Description": "A description for my Lambda task"

Se você estiver atualizando uma tarefa do Step Functions, adapte e execute o seguinte comando para
atualizar os task-invocation-parameters:
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Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-task \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--task-arn "arn:aws:states:region:execution:SSMStepFunctionTest" \
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MaintenanceWindowsRole" \
--task-invocation-parameters '{"StepFunctions":{"Input":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\"}"}}' \
--priority 0 --max-concurrency 10 --max-errors 5 \
--name "My-Step-Functions-Task" \
--description "A description for my Step Functions task"

Windows
aws ssm update-maintenance-window-task ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--task-arn "arn:aws:states:region:execution:SSMStepFunctionTest" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MaintenanceWindowsRole" ^
--task-invocation-parameters '{"StepFunctions":{"Input":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\"}"}}' ^
--priority 0 --max-concurrency 10 --max-errors 5 ^
--name "My-Step-Functions-Task" ^
--description "A description for my Step Functions task"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

7.

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]
}
],
"TaskArn": "arn:aws:states:us-east-2:111122223333:execution:SSMStepFunctionTest",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MaintenanceWindowsRole",
"TaskParameters": {},
"TaskInvocationParameters": {
"StepFunctions": {
"Input": "{\"instanceId\":\"{{RESOURCE_ID}}\"}"
}
},
"Priority": 0,
"MaxConcurrency": "10",
"MaxErrors": "5",
"Name": "My-Step-Functions-Task",
"Description": "A description for my Step Functions task"

Execute o comando a seguir para cancelar o registro de um destino de uma janela de manutenção.
Este exemplo usa o parâmetro safe para determinar se o destino é referenciado por qualquer tarefa
e, portanto, seguro para ter o registro cancelado.
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Linux & macOS
aws ssm deregister-target-from-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-target-id "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--safe

Windows
aws ssm deregister-target-from-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-target-id "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--safe

O sistema retorna informações como as seguintes.
An error occurred (TargetInUseException) when calling the
DeregisterTargetFromMaintenanceWindow operation:
This Target cannot be deregistered because it is still referenced in Task:
4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE

8.

Execute o comando a seguir para cancelar o registro de um destino de uma janela de manutenção,
mesmo que o destino seja referenciado por uma tarefa. Você pode forçar a operação de cancelamento
de registro usando o parâmetro no-safe.
Linux & macOS
aws ssm deregister-target-from-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-target-id "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--no-safe

Windows
aws ssm deregister-target-from-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-target-id "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--no-safe

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

9.

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"

Execute o comando a seguir para atualizar uma tarefa do Run Command. Este exemplo usa um
parâmetro Parameter Store do Systems Manager chamado UpdateLevel, que é formatado da
seguinte maneira: '{{ssm:UpdateLevel}}'
Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-task \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" \
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--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" \
--task-invocation-parameters "RunCommand={Comment=A comment for my task
update,Parameters={UpdateLevel='{{ssm:UpdateLevel}}'}}"

Windows
aws ssm update-maintenance-window-task ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
--task-invocation-parameters "RunCommand={Comment=A comment for my task
update,Parameters={UpdateLevel='{{ssm:UpdateLevel}}'}}"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
}
],
"TaskArn": "AWS-RunShellScript",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyMaintenanceWindowServiceRole",
"TaskParameters": {},
"TaskInvocationParameters": {
"RunCommand": {
"Comment": "A comment for my task update",
"Parameters": {
"UpdateLevel": [
"{{ssm:UpdateLevel}}"
]
}
}
},
"Priority": 10,
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1"

10. Execute o seguinte comando para atualizar uma tarefa do Automation para especificar os parâmetros
WINDOW_ID e WINDOW_TASK_ID para o parâmetro task-invocation-parameters:
Linux & macOS
aws ssm update-maintenance-window-task \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE \
--task-arn "AutoTestDoc" \
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MyMaintenanceWindowServiceRole
\
--task-invocation-parameters
"Automation={Parameters={InstanceId='{{RESOURCE_ID}}',initiator='{{WINDOW_ID}}.Task{{WINDOW_TASK_ID}}'}}" \
--priority 3 --max-concurrency 10 --max-errors 5
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Windows
aws ssm update-maintenance-window-task ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--window-task-id "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE" ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE ^
--task-arn "AutoTestDoc" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MyMaintenanceWindowServiceRole
^
--task-invocation-parameters
"Automation={Parameters={InstanceId='{{RESOURCE_ID}}',initiator='{{WINDOW_ID}}.Task{{WINDOW_TASK_ID}}'}}" ^
--priority 3 --max-concurrency 10 --max-errors 5

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]
}
],
"TaskArn": "AutoTestDoc",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyMaintenanceWindowServiceRole",
"TaskParameters": {},
"TaskInvocationParameters": {
"Automation": {
"Parameters": {
"multi": [
"{{WINDOW_TASK_ID}}"
],
"single": [
"{{WINDOW_ID}}"
]
}
}
},
"Priority": 0,
"MaxConcurrency": "10",
"MaxErrors": "5",
"Name": "My-Automation-Task",
"Description": "A description for my Automation task"

Tutorial: Excluir uma janela de manutenção (AWS CLI)
Para excluir uma janela de manutenção que você criou nesses tutoriais, execute o seguinte comando:
aws ssm delete-maintenance-window --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
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"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE"

}

Demonstrações de janelas de manutenção
As demonstrações nesta seção explicam como criar uma janela de manutenção do AWS Systems
Manager usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o console do Systems Manager. A janela
de manutenção que você criar atualiza o SSM Agent nos nós gerenciados.
Índice
• Demonstração: Criar uma janela de manutenção para atualizar o SSM Agent (AWS CLI) (p. 799)
• Demonstração: Criar uma janela de manutenção para atualizar o SSM Agent (console) (p. 804)
• Demonstração: Criar uma janela de manutenção para aplicação de patches (console) (p. 809)
Você também pode visualizar exemplos de comandos na Referência da AWS CLI no Systems Manager.

Demonstração: Criar uma janela de manutenção para atualizar o
SSM Agent (AWS CLI)
A demonstração a seguir explica como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma
janela de manutenção do AWS Systems Manager. A demonstração também descreve como registrar os
nós gerenciados como destinos e registrar uma tarefa Run Command do Systems Manager para atualizar
o SSM Agent.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, você deve ter permissões de administrador em nós que deseja
configurar ou deve ter recebido as permissões apropriadas no AWS Identity and Access Management
(IAM). Além disso, verifique se você tem pelo menos uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) para Linux ou Windows Server em execução, que esteja configurada para o Systems
Manager. Para mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
Tópicos
• Etapa 1: introdução (p. 799)
• Etapa 2: Criar a janela de manutenção (p. 800)
• Etapa 3: Registrar destinos da janela de manutenção (AWS CLI) (p. 801)
• Etapa 4: Registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção atualizar o SSM
Agent (p. 803)

Etapa 1: introdução
Para executar comandos usando a AWS CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Verifique se um nó está pronto para ser registrado como um destino para uma janela de manutenção.
Execute o comando a seguir para ver quais nós estão online.
aws ssm describe-instance-information --query "InstanceInformationList[*]"
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Execute o comando a seguir para ver detalhes sobre um nó específico.
aws ssm describe-instance-information --instance-information-filter-list
key=InstanceIds,valueSet=instance-id

Etapa 2: Criar a janela de manutenção
Use o procedimento a seguir para criar uma janela de manutenção e especificar suas opções básicas,
como programação e duração.

Criar uma janela de manutenção (AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute os seguintes comandos para criar uma janela de manutenção que seja
executada semanalmente aos domingos às 2hs, no fuso horário do Pacífico dos Estados Unidos, com
um limite de 1 hora.
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-First-Maintenance-Window" \
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)" \
--duration 2 \
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" \
--cutoff 1 \
--no-allow-unassociated-targets

Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "My-First-Maintenance-Window" ^
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)" ^
--duration 2 ^
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" ^
--cutoff 1 ^
--no-allow-unassociated-targets

Para obter informações sobre como criar expressões Cron para o parâmetro schedule, consulte
Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
Para obter uma explicação de como as várias opções relacionadas à programação de janelas de
manutenção se relacionam entre si, consulte Opções de programação da janela de manutenção e do
período ativo (p. 812).
Para obter mais informações sobre como trabalhar com a opção --schedule, consulte Referência:
Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

2.

"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE"

Para listar esta e outras janelas de manutenção criadas na sua Conta da AWS na Região da AWS
atual, execute o seguinte comando:
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aws ssm describe-maintenance-windows

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"WindowIdentities": [
{
"Cutoff": 1,
"Name": "My-First-Maintenance-Window",
"NextExecutionTime": "2019-02-03T02:00-08:00",
"Enabled": true,
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Duration": 2
}
]

Etapa 3: Registrar destinos da janela de manutenção (AWS CLI)
Use o procedimento a seguir para registrar um destino em sua janela de manutenção criada na Etapa 2.
Ao registrar um destino, você especifica quais nós serão atualizados.

Para registrar destinos de janela de manutenção (AWS CLI)
1.

Execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--target "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" \
--resource-type "INSTANCE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--target "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE" ^
--resource-type "INSTANCE"

O sistema retorna informações como as seguintes, que incluem um ID do destino da janela de
manutenção. Copie ou anote o valor do WindowTargetId. Você deverá especificar esse ID na
próxima etapa para registrar uma tarefa para essa janela de manutenção.
{
}

"WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"

Comandos alternativos
Use o comando a seguir para registrar vários nós gerenciados.
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Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE" \
--resource-type "INSTANCE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE" ^
--resource-type "INSTANCE"

Use o comando a seguir para registrar nós usando tag.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--targets "Key=tag:Environment,Values=Prod" "Key=tag:Role,Values=Web" \
--resource-type "INSTANCE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--targets "Key=tag:Environment,Values=Prod" "Key=tag:Role,Values=Web" ^
--resource-type "INSTANCE"

2.

Use o comando a seguir para exibir os destinos para uma janela de manutenção.
aws ssm describe-maintenance-window-targets --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Targets": [
{
"ResourceType": "INSTANCE",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
],
"Key": "InstanceIds"
}
],
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
},
{
"ResourceType": "INSTANCE",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Targets": [
{
"Values": [
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},
{

}

]

}

"Prod"
],
"Key": "tag:Environment"
"Values": [
"Web"
],
"Key": "tag:Role"

}
],
"WindowTargetId": "e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"

Etapa 4: Registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção
atualizar o SSM Agent
Use o procedimento a seguir para registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção que
você criou na Etapa 2. A tarefa de Run Command atualiza o SSM Agent nos destinos registrados.

Para registrar uma tarefa do Run Command para uma janela de manutenção para atualizar o SSM
Agent (AWS CLI)
1.

Execute o comando a seguir para registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção
usando o valor WindowTargetId na etapa 3. Substitua cada espaço reservado para recurso
de exemplo por suas próprias informações. A tarefa atualiza o SSM Agent usando o documento
AWS-UpdateSSMAgent.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--task-arn "AWS-UpdateSSMAgent" \
--name "UpdateSSMAgent" \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MW-Role" \
--task-type "RUN_COMMAND" \
--max-concurrency 1 --max-errors 1 --priority 10

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--task-arn "AWS-UpdateSSMAgent" ^
--name "UpdateSSMAgent" ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam:account-id:role/MW-Role" ^
--task-type "RUN_COMMAND" ^
--max-concurrency 1 --max-errors 1 --priority 10

Note
Se os destinos registrados na etapa anterior forem o Windows Server 2012 R2 ou anterior,
você deverá usar o documento AWS-UpdateEC2Config.
O sistema retorna informações como as seguintes.
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{
}

2.

"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"

Execute o comando a seguir para listar todas as tarefas registradas para uma janela de manutenção.
aws ssm describe-maintenance-window-tasks --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"Tasks": [
{
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MW-Role",
"MaxErrors": "1",
"TaskArn": "AWS-UpdateSSMAgent",
"MaxConcurrency": "1",
"WindowTaskId": "4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE",
"TaskParameters": {},
"Priority": 10,
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"Type": "RUN_COMMAND",
"Targets": [
{
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
],
"Key": "WindowTargetIds"
}
],
"Name": "UpdateSSMAgent"
}
]

Demonstração: Criar uma janela de manutenção para atualizar o
SSM Agent (console)
A demonstração a seguir explica como usar o console do AWS Systems Manager para criar uma janela
de manutenção. A demonstração também descreve como registrar os nós gerenciados como destinos e
registrar uma tarefa Run Command do Systems Manager para atualizar o SSM Agent.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, você deve ter permissões de administrador em nós que deseja
configurar ou deve ter recebido as permissões apropriadas no AWS Identity and Access Management
(IAM). Além disso, verifique se você tem pelo menos uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) para Linux ou Windows Server em execução, que esteja configurada para o Systems
Manager. Para mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
Tópicos
• Etapa 1: Criar a janela de manutenção (console) (p. 805)
• Etapa 2: Registrar destinos da janela de manutenção (console) (p. 806)
• Etapa 3: Registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção para atualizar o SSM
Agent (console) (p. 807)
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Etapa 1: Criar a janela de manutenção (console)
Para criar uma janela de manutenção (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha Create maintenance window (Criar janela de manutenção).

4.

Em Name (Nome), insira um nome descritivo para ajudar você a identificar essa janela de
manutenção.

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição.

6.

Escolha Allow unregistered targets (Permitir destinos não registrados) se quiser permitir que uma
tarefa da janela de manutenção seja executada em nós gerenciados, mesmo que você não tenha
registrado esses nós como destinos. Se você escolher essa opção, poderá escolher os nós não
registrados (por ID do nó) quando registrar uma tarefa na janela de manutenção.
Se você não escolher essa opção, deverá escolher destinos anteriormente registrados quando
registrar uma tarefa na janela de manutenção.

7.

Especifique uma programação para a janela de manutenção usando uma das opções de
programação.
Para obter mais informações sobre criar expressões cron/rate, consulte Referência: Expressões cron e
rate para o Systems Manager (p. 1629).

8.

Em Duration (Duração), insira o número de horas que a janela de manutenção deve ser executada.

9.

Em Stop initiating tasks (Para de iniciar tarefas), insira o número de horas antes do final da janela de
manutenção que o sistema deve parar de agendar novas tarefas para execução.

10. (Opcional) Em Window start date - optional (Data de início da janela - opcional), especifique uma data
e hora no formato ISO-8601 estendido para quando você deseja que a janela de manutenção se torne
ativa. Isso permite que você atrase a ativação da janela de manutenção até a data futura especificada.
11. (Opcional) Em Window end date (optional) (Data de término da janela - opcional), especifique uma
data e hora no formato ISO-8601 estendido para quando você deseja que a janela de manutenção
se torne inativa. Isso permite que você defina uma data e hora no futuro após a qual a janela de
manutenção não será mais executada.
12. (Opcional) Em Schedule time zone - opcional (Fuso horário do agendamento), especifique o fuso
horário no qual as execuções da janela de manutenção devem se basear, no formato IANA (Internet
Assigned Numbers Authority). Por exemplo: "America/Los_Angeles", "etc/UTC" ou "Ásia/Seul".
Para obter mais informações sobre os formatos válidos, consulte o Banco de dados de fusos horários
no site da IANA.
13. (Opcional) Na área Manage tags (Gerenciar tags), aplique um ou mais pares de nome/valor de chave
de tag à janela de manutenção.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você pode
querer marcar uma janela de manutenção para identificar o tipo de tarefa que ela executa, os tipos de
destinos e o ambiente em que ela é executada. Nesse caso, você pode especificar os seguintes pares
de nome/valor:
• Key=TaskType,Value=AgentUpdate
• Key=OS,Value=Windows
• Key=Environment,Value=Production
14. Escolha Create maintenance window (Criar janela de manutenção). O sistema fará com que você
retorne para a página de janela de manutenção. A janela de manutenção que você acabou de criar
está no estado Enabled (Habilitada).
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Etapa 2: Registrar destinos da janela de manutenção (console)
Use o procedimento a seguir para registrar um destino na janela de manutenção criada na Etapa 1. Ao
registrar um destino, você especifica quais nós serão atualizados.

Para atribuir destinos a uma janela de manutenção (console)
1.

Na lista de janelas de manutenção, escolha o parâmetro que você acabou de criar.

2.

Escolha Actions (Ações) e depois Register targets (Registrar destinos).

3.

(Opcional) Em Target name (Nome do destino), insira um nome para o destino.

4.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição.

5.

(Opcional) Em Owner information (Informações do proprietário), especifique seu nome ou alias de
trabalho. As informações do proprietário estão incluídas em qualquer evento do Amazon EventBridge
gerado durante a execução de tarefas para esses destinos nesta janela de manutenção.
Para obter informações sobre como usar o EventBridge para monitorar eventos do Systems Manager,
consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534).

6.

Na área Targets (Destinos), escolha uma das opções descritas na tabela a seguir.
Opção

Descrição

Especificar tags de instâncias

Nas caixas Specify instance tags (Especificar
tags de instâncias), especifique uma ou mais
chaves de tags e valores (opcional) que foram
ou serão adicionados aos nós gerenciados em
sua conta. Quando a janela de manutenção for
executada, ele tentará executar tarefas em todos
os nós gerenciados aos quais essas tags foram
adicionadas.
Se você especificar mais de uma chave de tag,
um nó deverá ser marcado com todas as chaves
de tag e os valores especificados para serem
incluídos no grupo de destino.

Selecione os nós manualmente

Na lista, marque a caixa de seleção para
cada nó que você deseja incluir na janela de
manutenção de destino.
A lista inclui todos os nós da sua conta que
estão configurados para uso com o Systems
Manager.
Se um nó gerenciado que você espera ver não
estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842)
para obter dicas de solução de problemas.
Para dispositivos de borda, servidores e
máquinas virtuais (VMs) on-premises, consulte
Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos (p. 34)

Escolher um grupo de recursos

Em Resource group (Grupo de recursos),
escolha o nome de um grupo de recursos
existente em sua conta na lista.
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Opção

Descrição
Para obter informações sobre como criar e
trabalhar com grupos de recursos, consulte os
seguintes tópicos:
• O que são grupos de recursos? no Guia do
usuário do AWS Resource Groups
• Resource Groups and Tagging for AWS
(Grupos de recursos e marcação para a AWS)
no Blog de notícias da
Em Resource types (Tipos de recurso),
selecione até cinco tipos de recurso disponíveis
ou escolha All resource types (Todos os tipos de
recurso).
Se as tarefas que você atribui para a janela
de manutenção não atuar em um dos tipos
de recurso que você adicionou ao destino,
o sistema poderá relatar um erro. As tarefas
para as quais um tipo de recurso compatível é
encontrado continuam a ser executadas apesar
desses erros.
Por exemplo, suponha que você adicione os
seguintes tipos de recurso para este destino:
• AWS::S3::Bucket
• AWS::DynamoDB::Table
• AWS::EC2::Instance
Mas posteriormente, quando você adicionar
tarefas à janela de manutenção, você incluirá
apenas as tarefas que executam ações em nós,
como a aplicação de uma lista de referência de
patches ou a reinicialização de um nó. No log
da janela de manutenção, um erro poderá ser
relatado sobre os buckets do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) ou as tabelas do
Amazon DynamoDB que foram encontrados.
No entanto, a janela de manutenção ainda
executará tarefas em nós do grupo de recursos.

7.

Escolha Register target.

Etapa 3: Registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção
para atualizar o SSM Agent (console)
Use o procedimento a seguir para registrar uma tarefa do Run Command para a janela de manutenção que
você criou na Etapa 1. A tarefa de Run Command atualiza o SSM Agent nos destinos registrados.

Para atribuir tarefas a uma janela de manutenção (console)
1.

Na lista de janelas de manutenção, escolha o parâmetro que você acabou de criar.
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2.

Selecione Actions (Ações) e depois Register run command task (Registrar tarefa de comando de
execução).

3.

Em Name (Nome), insira um nome para a tarefa, como UpdateSSMAgent.

4.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição.

5.

Na área Command document (Documento do comando), escolha o documento de comando do SSM,
AWS-UpdateSSMAgent.

Note
Se os destinos registrados na etapa anterior forem o Windows Server 2012 R2 ou anterior,
você deverá usar o documento AWS-UpdateEC2Config.
6.

Em Document version (Versão do documento), escolha a versão do documento a ser usada.

7.

Em Task priority (Prioridade da tarefa), especifique uma prioridade para essa tarefa. Zero (0) é a
prioridade mais alta. As tarefas em uma janela de manutenção são programadas em ordem de
prioridade, com as tarefas que têm a mesma prioridade programada em paralelo.

8.

Na seção Targets (Destinos), identifique os nós onde você deseja executar essa operação
escolhendo Selecting registered target groups (Selecionar grupos de destino registrados) ou Selecting
unregistered targets (Selecionar destinos não registrados).

9.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
10. Para IAM service role (Perfil de serviço do IAM), escolha um perfil para fornecer permissões para o
Systems Manager executar tarefas da janela de manutenção.
Se for necessário criar um perfil de serviço personalizado para tarefas de janela de manutenção,
consulte Use o console para configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736).
11. (Opcional) Para Output options (Opções de saída), siga um destes procedimentos:
• Selecione a opção Enable writing to S3 (Ativar gravação no S3) para salvar a saída do comando em
um arquivo. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil de instância do IAM para
o Systems Manager (p. 22). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma
conta da Conta da AWS diferente, verifique se o perfil da instância associada ao nó tem as
permissões necessárias para gravar nesse bucket.
• Selecione a caixa de verificação saída do CloudWatch para gravar a saída completa no Amazon
CloudWatch Logs Insira o nome do grupo de logs do CloudWatch Logs.
12. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), você poderá opcionalmente permitir que o Systems
Manager envie notificações sobre o status de comandos usando o Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS). Se você ativar essa opção, precisará especificar o seguinte:
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a.

A função do IAM para iniciar notificações do Amazon SNS.

b.

O tópico do Amazon SNS a ser usado.

c.

Os tipos de evento específicos sobre os quais você deseja ser notificado.

d.

O tipo de notificação que você deseja receber quando o status de um comando é alterado. Para
comandos enviados para vários nós gerenciados, escolha Invocation (Invocação) para receber
notificação por invocação (por nó) quando o status de cada invocação for alterado.

13. Na área Input Parameters (Parâmetros de entrada), você pode opcionalmente fornecer uma versão
específica do SSM Agent a ser instalada ou pode permitir que o serviço SSM Agent seja revertido para
uma versão anterior. No entanto, para esta demonstração, não fornecemos uma versão. Portanto, o
SSM Agent é atualizado para a versão mais recente.
14. Selecione Register run command task (Registrar tarefa executar comando).

Demonstração: Criar uma janela de manutenção para aplicação
de patches (console)
Important
Você pode continuar a usar esse tópico legado para criar uma janela de manutenção para aplicar
patch. No entanto, recomendamos usar a página Configure patching (Configurar criação de
patch) em seu lugar. Para mais informações, consulte Criar uma configuração para a aplicação
de patches (console) (p. 1273). Apesar de muitos casos de uso de patches se beneficiarem
da aplicação agendada de patches em nós com uma janela de manutenção, você também
pode executar uma operação de patch única manualmente, sem uma janela de manutenção.
Para mais informações, consulte Aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda
(console) (p. 1257).
Para minimizar o impacto na disponibilidade do seu servidor, recomendamos que você configure uma
janela de manutenção para executar a aplicação de patch em horários que não interromperão suas
operações de negócios. Para obter mais informações sobre janelas de manutenção, consulte AWS
Systems Manager Maintenance Windows (p. 733).
Você deve configurar funções e permissões para o Maintenance Windows, um recurso do AWS
Systems Manager, antes de começar este procedimento. Para mais informações, consulte Configurar o
Maintenance Windows (p. 735).

Para criar uma janela de manutenção para aplicação de patch
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha Create maintenance window (Criar janela de manutenção).

4.

No campo Name (Nome), insira um nome que designe isso como uma janela de manutenção para
aplicar patch a atualizações críticas e importantes.

5.

Em Description (Descrição), insira uma descrição.

6.

Escolha Allow unregistered targets (Permitir destinos não registrados) se quiser permitir que uma
tarefa da janela de manutenção seja executada em nós gerenciados, mesmo que você não tenha
registrado esses nós como destinos. Se você escolher essa opção, poderá escolher os nós não
registrados (por ID do nó) quando registrar uma tarefa na janela de manutenção.
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Se você não escolher essa opção, deverá escolher destinos anteriormente registrados quando
registrar uma tarefa na janela de manutenção.
7.

Na parte superior da seção Schedule (Programar) especifique uma programação para a janela de
manutenção usando uma das três opções de agendamento.
Para obter mais informações sobre criar expressões cron/rate, consulte Referência: Expressões cron e
rate para o Systems Manager (p. 1629).

8.

Em Duration (Duração), insira o número de horas que a janela de manutenção será executada. O
valor especificado determina a hora de término específica para a janela de manutenção com base
no horário em que ela começa. Nenhuma tarefa da janela de manutenção tem permissão para iniciar
após a hora de término resultante menos o número de horas especificado para Stop initiating tasks
(Parar de iniciar tarefas) na próxima etapa.
Por exemplo, se a janela de manutenção começar às 15h, a duração for de três horas e o valor Stop
initiating tasks (Parar de iniciar tarefas) for uma hora, nenhuma tarefa da janela de manutenção
poderá ser iniciada depois das 17h.

9.

Em Stop initiating tasks (Para de iniciar tarefas), insira o número de horas antes do final da janela de
manutenção que o sistema deve parar de agendar novas tarefas para execução.

10. (Opcional) Em Start date (optional) (Data de início (opcional)), especifique uma data e uma hora no
formato ISO-8601 estendido para quando você deseja que a janela de manutenção fique ativa. Isso
permite que você atrase a ativação da janela de manutenção até a data futura especificada.
11. (Opcional) Em End date (optional) (Data de término (opcional)), especifique uma data e hora no
formato ISO-8601 estendido para quando você deseja que a janela de manutenção fique inativa. Isso
permite que você defina uma data e hora no futuro após a qual a janela de manutenção não será mais
executada.
12. (Opcional) Em Time zone (optional) (Fuso horário (opcional)), especifique o fuso horário no qual
as execuções da janela de manutenção devem se basear, no formato da IANA (Internet Assigned
Numbers Authority). Por exemplo: "America/Los_Angeles", "etc/UTC" ou "Ásia/Seul".
Para obter mais informações sobre os formatos válidos, consulte o Banco de dados de fusos horários
no site da IANA.
13. Escolha Create maintenance window (Criar janela de manutenção).
14. Na lista da janela de manutenção, escolha a janela de manutenção que você acabou de criar e
selecione Actions (Ações), Register targets (Registrar destinos).
15. (Opcional) Na seção Maintenance window target details, forneça um nome, uma descrição e
informações sobre o proprietário (seu nome ou alias) para esse destino.
16. Para Targets (Destinos), escolha Specifying instance tags (Especificação de tags de instância).
17. Para Instance tags (tags de instância), insira uma chave de tag e um valor de tag para identificar os
nós gerenciados a serem registradas na janela de manutenção e escolha Add (Adicionar).
18. Escolha Register target. O sistema cria um destino de janela de manutenção.
19. Na página de detalhes da janela de manutenção que você criou, selecione Actions (Ações), Register
run command task (Registrar tarefa do Run Command).
20. (Opcional) Em Maintenance window task details (Detalhes da janela de manutenção), forneça um
nome e uma descrição para essa tarefa.
21. Para Command document (Documento de comando), escolha AWS-RunPatchBaseline.
22. Em Task priority (Prioridade de tarefa), escolha uma prioridade. Zero (0) é a prioridade mais alta.
23. Em Targets (Destinos), em Target by (Destino por), escolha o destino da janela de manutenção que
você criou anteriormente neste procedimento.
24. Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.
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Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
25. Para IAM service role (Perfil de serviço do IAM), escolha um perfil para fornecer permissões para o
Systems Manager executar tarefas da janela de manutenção.
Se for necessário criar um perfil de serviço personalizado para tarefas de janela de manutenção,
consulte Use o console para configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736).
26. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
Para fazer streaming da saída para um grupo de logs do Amazon CloudWatch Logs, selecione a caixa
de resultado do CloudWatch. Insira o nome do grupo de logs na caixa.
27. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
28. Em Parameters (Parameters):
• Em Operation (Operação), escolha Scan (Verificar) para verificar se há patches ausentes ou
escolha Install (Instalar) para verificar e instalar patches ausentes.
• Não é necessário inserir nada no campo Snapshot Id (ID do snapshot). Esse sistema gera e fornece
esse parâmetro automaticamente.
• Não é necessário inserir nada no campo Install Override List (Instalar a lista de substituição), a
menos que você queira que o Patch Manager use um conjunto de patches diferente do especificado
na lista de referência do patch. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro:
InstallOverrideList (p. 1184).
• Na opção Reboot option (Opção de reinicialização), especifique se deseja que os nós gerenciados
sejam reinicializados se os patches forem instalados durante a operação Install ou se o Patch
Manager detectar outros patches que foram instalados desde a última reinicialização do nó. Para
obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189).
• (Opcional) Em Comment (Comentário), insira uma nota de acompanhamento ou lembrete sobre
esse comando.
• Em Timeout (segundos) (Tempo limite em segundos), insira o número de segundos que o sistema
deve aguardar a conclusão da operação para que ela seja considerada malsucedida.
811

AWS Systems Manager Guia do usuário
Opções de programação da janela
de manutenção e do período ativo

29. Escolha Register run command task (Registrar tarefa de comando de execução).
Após a conclusão da tarefa da janela de manutenção, você pode visualizar os detalhes da conformidade
de patches no console do Systems Manager, na página Managed Instances (Instâncias gerenciadas). Na
barra de filtro, use os filtros AWS:PatchSummary e AWS:PatchCompliance.

Note
Você pode salvar sua consulta marcando o URL depois de especificar os filtros.
Você também pode detalhar um nó específico escolhendo-o na página Managed Instances
(Instâncias gerenciadas) e depois escolhendo a guia Patch. Você também pode usar as APIs
DescribePatchGroupState e DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup para visualizar detalhes de
conformidade. Para obter informações sobre dados de conformidade dos patches, consulte Sobre a
conformidade de patches (p. 871).

Sobre agendamentos de aplicação de patches usando janelas de manutenção
Depois de configurar uma lista de referência de patches (e opcionalmente um grupo de patches), você
poderá aplicar patches ao nó usando uma janela de manutenção. Uma janela de manutenção pode reduzir
o impacto na disponibilidade do servidor, permitindo especificar um tempo para executar o processo de
aplicação de patch que não interrompa as operações de negócios. Uma janela de manutenção funciona
assim:
1. Crie uma janela de manutenção com uma programação para suas operações de aplicação de patch.
2. Escolha os destinos para a janela de manutenção, especificando a tag Patch Group ou PatchGroup
para o nome da tag e qualquer valor para o qual você tenha definido tags do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2), p. ex., “web servers” ou “US-EAST-PROD”. (Você deve usar PatchGroup, sem
espaço, se tiver permissão para tags nos metadados da instância do EC2.)
3. Crie uma tarefa de janela de manutenção e especifique o documento AWS-RunPatchBaseline.
Ao configurar a tarefa, você pode optar por verificar os nós ou verificar e instalar patches nesses nós. Se
você optar por verificar os nós, o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, verificará cada
um e gerará uma lista de patches ausentes para você examinar.
Se você optar por verificar e instalar patches, o Patch Manager verificará cada nó e comparará a lista de
patches instalados com a lista de patches aprovados na lista de referência. O Patch Manager identifica
patches ausentes e, em seguida, baixa e instala todos os patches ausentes e aprovados.
Se você quiser executar uma verificação ou instalação única para corrigir um problema, use o Run
Command para chamar o documento AWS-RunPatchBaseline diretamente.

Important
Depois de instalar os patches, o Systems Manager reinicia cada nó. A reinicialização é necessária
para garantir que os patches sejam instalados corretamente e que o sistema não tenha deixado
o nó em um estado potencialmente ruim. (Exceção: Se o parâmetro RebootOption estiver
definido como NoReboot no documento AWS-RunPatchBaseline, o nó gerenciado não será
reinicializado depois que o Patch Manager for executado. Para obter mais informações, consulte
Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).

Opções de programação da janela de manutenção e
do período ativo
Ao criar uma janela de manutenção, você deve especificar com qual frequência a janela de manutenção
é executada usando uma Expressão cron ou rate (p. 1629). Como opção, você pode especificar um
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intervalo de datas durante o qual a janela de manutenção pode ser executada em sua programação
regular, bem como um fuso horário que servirá de base para essa programação regular.
Observe, no entanto, que a opção de fuso horário e as opções de data de início/término não se
influenciam. Qualquer horário de data de início e de término que você especificar (com ou sem um
deslocamento para o seu fuso horário) determina apenas o período válido durante o qual a janela de
manutenção pode ser executada em sua programação. Uma opção de fuso horário determina o fuso
horário internacional em que a programação da janela de manutenção se baseia durante seu período
válido.

Note
As datas de início e de término devem ser especificadas no formato de carimbo de data e hora da
ISO-8601. Por exemplo: 2021-04-07T14:29:00-08:00
Os fusos horários devem ser especificados no formato IANA (Internet Assigned Numbers
Authority). Por exemplo: America/Chicago, Europe/Berlin ou Asia/Tokyo
Exemplos
• Exemplo 1: especifique uma data de início da janela de manutenção (p. 813)
• Exemplo 2: especifique a data de início e a data de término de uma janela de manutenção (p. 814)
• Exemplo 3: criar uma janela de manutenção que é executada somente uma vez (p. 815)
• Exemplo 4: especificar o número de dias de deslocamento de programação para uma janela de
manutenção (p. 815)

Exemplo 1: especifique uma data de início da janela de
manutenção
Digamos que você use a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma janela de manutenção
com as seguintes opções:
• --start-date 2021-01-01T00:00:00-08:00
• --schedule-timezone "America/Los_Angeles"
• --schedule "cron(0 09 ? * WED *)"
Por exemplo:
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-LAX-Maintenance-Window" \
--allow-unassociated-targets \
--duration 3 \
--cutoff 1 \
--start-date 2021-01-01T00:00:00-08:00 \
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" \
--schedule "cron(0 09 ? * WED *)"

Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "My-LAX-Maintenance-Window" ^
--allow-unassociated-targets ^
--duration 3 ^
--cutoff 1 ^
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--start-date 2021-01-01T00:00:00-08:00 ^
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" ^
--schedule "cron(0 09 ? * WED *)"

Isso significa que a primeira execução da janela de manutenção não ocorrerá até depois da data e hora
de início especificados, ou seja, até a meia-noite do fuso horário do Pacífico nos Estados Unidos, na
sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. (Esse fuso horário está cinco horas atrás do horário UTC.) Nesse
caso, a data e a hora de início do período da janela não representam quando as janelas de manutenção
são executadas pela primeira vez. Em conjunto, os valores --schedule-timezone e --schedule
significam que a janela de manutenção será executada toda quarta-feira, às 9h, no fuso horário do Pacífico
nos Estados Unidos (representado por "America/Los Angeles" no formato IANA). A primeira execução no
período ativado será na quarta-feira, 4 de janeiro de 2021, às 9h no horário Pacífico dos EUA.

Exemplo 2: especifique a data de início e a data de término de
uma janela de manutenção
Suponha que, depois disso, você crie uma janela de manutenção com as seguintes opções:
• --start-date 2019-01-01T00:03:15+09:00
• --end-date 2019-06-30T00:06:15+09:00
• --schedule-timezone "Asia/Tokyo"
• --schedule "rate(7 days)"
Por exemplo:
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-NRT-Maintenance-Window" \
--allow-unassociated-targets \
--duration 3 \
--cutoff 1 \
--start-date 2019-01-01T00:03:15+09:00 \
--end-date 2019-06-30T00:06:15+09:00 \
--schedule-timezone "Asia/Tokyo" \
--schedule "rate(7 days)"

Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "My-NRT-Maintenance-Window" ^
--allow-unassociated-targets ^
--duration 3 ^
--cutoff 1 ^
--start-date 2019-01-01T00:03:15+09:00 ^
--end-date 2019-06-30T00:06:15+09:00 ^
--schedule-timezone "Asia/Tokyo" ^
--schedule "rate(7 days)"

O período permitido para esta janela de manutenção começa às 3:15h no horário padrão do Japão em
1º de janeiro de 2019. O período válido para esta janela de manutenção termina às 6:15 AM no horário
padrão do Japão no domingo, 30 de junho de 2019. (Este fuso horário está nove horas à frente do
horário UTC.) Em conjunto, os valores --schedule-timezone e --schedule significam que a janela
de manutenção será executada às 3:15 AM, todas as terças-feiras, no fuso horário padrão do Japão
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(representado por "Asia/Tokyo" no formato IANA). Isso ocorre porque a janela de manutenção é executada
a cada sete dias, sendo ativada às 3:15 AM de terça-feira, 1º de janeiro. A última execução será às 3:15
AM, horário padrão do Japão, na terça-feira, 25 de junho de 2019. Essa é a última terça-feira antes que o
período da janela de manutenção permitida termine cinco dias depois.

Exemplo 3: criar uma janela de manutenção que é executada
somente uma vez
Agora você cria uma janela de manutenção com esta opção:
• --schedule "at(2020-07-07T15:55:00)"
Por exemplo:
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-One-Time-Maintenance-Window" \
--schedule "at(2020-07-07T15:55:00)" \
--duration 5 \
--cutoff 2 \
--allow-unassociated-targets

Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "My-One-Time-Maintenance-Window" ^
--schedule "at(2020-07-07T15:55:00)" ^
--duration 5 ^
--cutoff 2 ^
--allow-unassociated-targets

Esta janela de manutenção é executada somente uma vez, às 15h55 no horário UTC em 7 de julho
de 2020. A janela de manutenção tem permissão para ser executada por até cinco horas, conforme
necessário, mas novas tarefas são impedidas de serem iniciadas duas horas antes do término do período
da janela de manutenção.

Exemplo 4: especificar o número de dias de deslocamento de
programação para uma janela de manutenção
Agora você cria uma janela de manutenção com esta opção:
--schedule-offset 2

Por exemplo:
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-Cron-Offset-Maintenance-Window" \
--schedule "cron(0 30 23 ? * TUE#3 *)" \
--duration 4 \
--cutoff 1 \
--schedule-offset 2 \
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Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "My-Cron-Offset-Maintenance-Window" ^
--schedule "cron(0 30 23 ? * TUE#3 *)" ^
--duration 4 ^
--cutoff 1 ^
--schedule-offset 2 ^
--allow-unassociated-targets

Um deslocamento de programação é o número de dias de espera após a data e a hora especificadas por
uma expressão CRON antes de executar a janela de manutenção.
No exemplo acima, a expressão CRON agenda a execução de uma janela de manutenção na terceira
terça-feira de cada mês às 23h30:
--schedule "cron(0 30 23 ? * TUE#3 *)

No entanto, incluir --schedule-offset 2 significa que a janela de manutenção só será executada dois
dias após a terceira terça-feira de cada mês às 23h30.
Os deslocamentos de programação são compatíveis apenas com as expressões CRON.
Mais informações
• Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629)
• Criar uma janela de manutenção (console) (p. 743)
• Tutorial: Criar e configurar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754)
• CreateMaintenanceWindow, na Referência de APIs do AWS Systems Manager
• create-maintenance-window na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS
CLI
• Banco de dados de fuso horário no site da IANA

Registrar tarefas da janela de manutenção sem
destinos
Para cada janela de manutenção criada, você pode especificar uma ou mais tarefas a serem executadas
quando a janela de manutenção for executada. Na maioria dos casos, você deve especificar os recursos,
ou destinos, nos quais a tarefa deve ser executada. No entanto, em alguns casos, você não precisa
especificar destinos explicitamente na tarefa.
Um ou mais destinos devem ser especificados para as tarefas da janela de manutenção do Systems
Manager do tipo Run Command. Dependendo da natureza da tarefa, os destinos serão opcionais para
outros tipos de tarefas da janela de manutenção (Systems Manager Automation, AWS Lambda, e AWS
Step Functions).
Para tipos de tarefa Lambda e Step Functions, a necessidade de um destino dependerá do conteúdo da
função ou da máquina de estado que você criou.
Em muitos casos, você não precisa especificar explicitamente um destino para uma tarefa de automação.
Por exemplo, digamos que você esteja criando uma tarefa do tipo Automation para atualizar uma Amazon
Machine Image (AMI) para Linux, usando o runbook AWS-UpdateLinuxAmi. Quando a tarefa for
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executada, a AMI será atualizada com os pacotes de distribuição Linux e o software da Amazon mais
recentes disponível. As novas instâncias criadas na AMI já têm essas atualizações instaladas. Como o ID
da AMI a ser atualizado é especificado nos parâmetros de entrada para o runbook, não há necessidade de
especificar um destino novamente na tarefa da janela de manutenção.
Da mesma forma, suponha que você esteja usando o AWS Command Line Interface (AWS CLI)
para registrar uma tarefa do Automation da janela de manutenção que usa o documento AWSRestartEC2Instance. Como o nó a ser reiniciado é especificado no argumento --task-invocationparameters, você não precisa especificar também uma opção de --targets.

Note
Para tarefas de janela de manutenção sem um destino especificado, você não pode fornecer
valores para --max-errors e --max-concurrency. Em vez disso, o sistema insere um
valor para o espaço reservado do 1, que poderá ser relatado na resposta a comandos como
describe-maintenance-window-tasks e get-maintenance-window-task. Esses valores não afetam a
execução da tarefa e podem ser ignorados.
O exemplo a seguir demonstra a omissão das opções de --targets, --max-errors e --maxconcurrency para uma tarefa da janela de manutenção sem destino.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
--service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
MaintenanceWindowAndAutomationRole" \
--task-type "AUTOMATION" \
--name "RestartInstanceWithoutTarget" \
--task-arn "AWS-RestartEC2Instance" \
--task-invocation-parameters "{\"Automation\":{\"Parameters\":{\"InstanceId\":
[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"]}}}" \
--priority 10

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
MaintenanceWindowAndAutomationRole" ^
--task-type "AUTOMATION" ^
--name "RestartInstanceWithoutTarget" ^
--task-arn "AWS-RestartEC2Instance" ^
--task-invocation-parameters "{\"Automation\":{\"Parameters\":{\"InstanceId\":
[\"i-02573cafcfEXAMPLE\"]}}}" ^
--priority 10

Note
Para tarefas da janela de manutenção registradas antes de 23 de dezembro de 2020: se você
especificou destinos para a tarefa e eles não forem mais necessários, você poderá atualizar essa
tarefa para remover os destinos usando o console do Systems Manager ou o comando Updatemaintenance-window-task da AWS CLI.
Mais informações
• Mensagens de erro: “Tarefas da janela de manutenção sem destinos não suportam valores
MaxConcurrency” e “Tarefas da janela de manutenção sem destinos não suportam valores
MaxErrors” (p. 820)
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Solução de problemas das janelas
Use as informações a seguir para ajudar a solucionar problemas com as janelas de manutenção.
Tópicos
• Erro na edição da tarefa: na página de edição de uma tarefa da janela de manutenção, a lista de
funções do IAM retorna uma mensagem de erro: "Não foi possível encontrar a função da janela de
manutenção do IAM especificada para esta tarefa. Ela pode ter sido excluída, ou pode não ter sido
criada ainda." (p. 818)
• Nem todos os destinos da janela de manutenção são atualizados (p. 818)
• A tarefa falha com o status de invocação de tarefa: “O perfil fornecido não contém as permissões
corretas do SSM”. (p. 819)
• Tarefa falha com mensagem de erro: “Falha na etapa quando ela estiver validando e resolvendo as
entradas da etapa” (p. 819)
• Mensagens de erro: “Tarefas da janela de manutenção sem destinos não suportam valores
MaxConcurrency” e “Tarefas da janela de manutenção sem destinos não suportam valores
MaxErrors” (p. 820)

Erro na edição da tarefa: na página de edição de uma tarefa da
janela de manutenção, a lista de funções do IAM retorna uma
mensagem de erro: "Não foi possível encontrar a função da
janela de manutenção do IAM especificada para esta tarefa. Ela
pode ter sido excluída, ou pode não ter sido criada ainda."
Problema 1: a função da janela de manutenção do AWS Identity and Access Management (IAM) que você
especificou originalmente especificada foi excluída depois que você criou a tarefa.
Possible fix (Correção possível): 1) selecione outro perfil de janela de manutenção do IAM, se houver
algum em sua conta, ou crie um novo e selecione-o para a tarefa.
Problema 2: se a tarefa foi criada usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI), o AWS Tools for
Windows PowerShell ou um AWS SDK, um nome de função do IAM não existente pode não ter sido
especificado. Por exemplo, a função da janela de manutenção do IAM pode ter sido excluída antes de você
criar a tarefa, ou o nome da função pode ter sido digitado incorretamente, como myrole em vez de myrole.
Possible fix (Correção possível): selecione o nome correto do perfil de janela de manutenção do IAM que
deseja usar ou crie um novo específico para a tarefa.

Nem todos os destinos da janela de manutenção são atualizados
Problema: você percebe que as tarefas da janela de manutenção não foram executadas em todos
os recursos determinados como destino pela janela de manutenção. Por exemplo, nos resultados da
execução da janela de manutenção, a tarefa desse recurso é marcada como falha ou com o tempo limite
expirado.
Solução: Os motivos mais comuns para uma tarefa de janela de manutenção que não está sendo
executada em um recurso de destino envolvem conectividade e disponibilidade. Por exemplo:
• O Systems Manager perdeu a conexão com o recurso antes ou durante a operação da janela de
manutenção.
• O recurso estava offline ou parado durante a operação da janela de manutenção.
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Você pode aguardar a próxima janela de manutenção agendada para executar tarefas nos recursos.
Você pode executar manualmente as tarefas da janela de manutenção nos recursos que não estavam
disponíveis ou estavam offline.

A tarefa falha com o status de invocação de tarefa: “O perfil
fornecido não contém as permissões corretas do SSM”.
Problema: você especificou um perfil de serviço de janela de manutenção para uma tarefa, mas a tarefa
não é executada com êxito, e o status de invocação da tarefa informa “O perfil fornecido não contém as
permissões corretas do SSM”.
• Solução: no Tarefa 1: criar uma política para seu perfil de serviço de janela de manutenção
personalizada (p. 736), fornecemos uma política básica que você pode anexar ao seu perfil de serviço
de janela de manutenção personalizada (p. 738). Essa política inclui as permissões necessárias para
diversos cenários de tarefas. Porém, dada a grande diversidade de tarefas que podem ser executadas,
talvez seja necessário fornecer permissões adicionais na política para a sua função de janela de
manutenção.
Por exemplo, algumas ações da Automação trabalham com pilhas do AWS CloudFormation.
Por isso, pode ser necessário adicionar as permissões cloudformation:CreateStack,
cloudformation:DescribeStacks e cloudformation:DeleteStack extras à política para seu
perfil de serviço de janela de manutenção.
Outro exemplo: o runbook AWS-CopySnapshot do Automation requer permissão para criar um
snapshot do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Por isso, pode ser necessário adicionar a
permissão ec2:CreateSnapshot.
Para obter informações sobre as permissões de perfil necessárias para um runbook do Automation
gerenciado pela AWS, consulte as descrições de runbooks na Referência de runbooks do AWS Systems
Manager Automation.
Para informações sobre as permissões de função necessárias para um documento do SSM gerenciado
pela AWS, revise o conteúdo do documento na seção Documents (Documentos) do console do Systems
Manager.
Para informações sobre as permissões de função necessárias para tarefas do Step Functions, tarefas
do Lambda e runbooks personalizados do Automation e documentos do SSM, verifique os requisitos de
permissão com o autor desses recursos.

Tarefa falha com mensagem de erro: “Falha na etapa quando ela
estiver validando e resolvendo as entradas da etapa”
Problema: um runbook do Automation ou um documento de comando do Systems Manager que você
estiver usando em uma tarefa requer que você especifique entradas como InstanceId ou SnapshotId,
mas um valor não é fornecido ou não é fornecido corretamente.
• Solução 1: se sua tarefa estiver determinando um único recurso como destino, por exemplo um único nó
ou um único snapshot, insira seu ID nos parâmetros de entrada para a tarefa.
• Solução 2: se sua tarefa estiver determinando vários recursos como destino, como criar imagens
de vários nós ao usar o runbook AWS-CreateImage, você pode usar um dos pseudoparâmetros
suportados para tarefas de janela de manutenção nos parâmetros de entrada para representar IDs dos
nós em comandos.
Os comandos a seguir registram uma tarefa do Systems Manager Automation com uma janela de
manutenção usando a:AWS CLI. O --targets indica um ID de destino para a janela de manutenção.
Além disso, mesmo que o parâmetro --targets especifique um ID de destino de janela, os parâmetros
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do runbook do Automation exigem que um ID do nó gerenciado seja fornecido. Nesse caso, o comando
usa o pseudoparâmetro {{RESOURCE_ID}} como o valor InstanceId.
Comando da AWS CLI:
Linux & macOS
O comando a seguir reinicia as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) que pertencem ao grupo de destino da janela de manutenção com o ID
e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE.
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
--targets Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE \
--task-arn "AWS-RestartEC2Instance" \
--service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyMaintenanceWindowServiceRole
\
--task-type AUTOMATION \
--task-invocation-parameters
"Automation={DocumentVersion=5,Parameters={InstanceId='{{RESOURCE_ID}}'}}" \
--priority 0 --max-concurrency 10 --max-errors 5 --name "My-Restart-EC2Instances-Automation-Task" \
--description "Automation task to restart EC2 instances"

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" ^
--targets Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE ^
--task-arn "AWS-RestartEC2Instance" ^
--service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyMaintenanceWindowServiceRole
^
--task-type AUTOMATION ^
--task-invocation-parameters
"Automation={DocumentVersion=5,Parameters={InstanceId='{{RESOURCE_ID}}'}}" ^
--priority 0 --max-concurrency 10 --max-errors 5 --name "My-Restart-EC2Instances-Automation-Task" ^
--description "Automation task to restart EC2 instances"

Para obter mais informações sobre como trabalhar com pseudoparâmetros para tarefas da janela de
manutenção, consulte Sobre pseudoparâmetros (p. 772) e Exemplos de registro de tarefas (p. 764).

Mensagens de erro: “Tarefas da janela de manutenção sem
destinos não suportam valores MaxConcurrency” e “Tarefas
da janela de manutenção sem destinos não suportam valores
MaxErrors”
Problema: quando você registrar uma tarefa do tipo Run Command, você deverá especificar pelo
menos um destino no qual executar a tarefa. Para outros tipos de tarefas, (Automation, AWS Lambda
e AWS Step Functions) dependendo da natureza da tarefa, os destinos serão opcionais. As opções
MaxConcurrency (o número de recursos para executar uma tarefa ao mesmo tempo) e MaxErrors
(o número de falhas para executar a tarefa nos recursos de destino antes que a tarefa falhe) não são
necessárias ou suportadas para tarefas de janela de manutenção que não especificam destinos. O sistema
gera essas mensagens de erro se os valores forem especificados para qualquer uma dessas opções
quando nenhum destino para a tarefa for especificado.
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Solução: se você receber um desses erros, remova os valores de simultaneidade e limite de erro antes de
continuar a registrar ou atualizar a tarefa de janela de manutenção.
Para obter mais informações sobre como executar tarefas que não especificam destinos, consulte
Registrar tarefas da janela de manutenção sem destinos (p. 816) no Manual do usuário do AWS Systems
Manager.
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Gerenciamento de nós do AWS
Systems Manager
O AWS Systems Manager fornece os seguintes recursos para acessar, gerenciar e configurar os nós
gerenciados. Um nó gerenciado é qualquer máquina configurada para o Systems Manager. Configure
as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos de borda, servidores onpremises e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente híbrido, como nós gerenciados.
Tópicos
• AWS Systems Manager Fleet Manager (p. 822)
• Conformidade com o AWS Systems Manager (p. 868)
• Inventário do AWS Systems Manager (p. 880)
• Ativações híbridas do AWS Systems Manager (p. 947)
• AWS Systems Manager Session Manager (p. 948)
• AWS Systems Manager Run Command (p. 1031)
• AWS Systems Manager State Manager (p. 1077)
• AWS Systems Manager Patch Manager (p. 1139)
• AWS Systems Manager Distributor (p. 1324)

AWS Systems Manager Fleet Manager
O Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, é uma experiência de interface de usuário
unificada (UI) que ajuda você a gerenciar remotamente os nós em execução na AWS ou on-premises.
comFleet Manager, você pode visualizar o status de integridade e a performance de toda a sua frota de
servidores em um console. Você também pode coletar dados de nós individuais para executar tarefas
comuns de solução de problemas e gerenciamento no console. Isso inclui a conexão com instâncias do
Windows usando o Remote Desktop Protocol (RDP), visualização de conteúdo de pastas e arquivos,
gerenciamento de registro do Windows, gerenciamento de usuários do sistema operacional e muito mais.
Para começar a usar o Fleet Manager, abra o Systems Manager console (Console do gerenciador de
sistemas). No painel de navegação, escolha Fleet Manager.

Quem deve usar o Fleet Manager?
Todos os clientes da AWS devem usar o Fleet Manager, para fazer os procedimentos abaixo de uma
maneira centralizada:
• Gerencie a frota de nós
• Gerencie seus clusters do Amazon ECS

Como o Fleet Manager beneficia minha organização?
Fleet Manager oferece estes benefícios:
• Execute uma variedade de tarefas comuns de administração de sistemas sem precisar se conectar
manualmente aos nós gerenciados.
• Gerencie nós executados em várias plataformas em um único console unificado.
• Gerencie nós que executam diferentes sistemas operacionais em um único console unificado.
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• Gerencie contêineres ECS em um único console unificado.
• Melhore a eficiência da administração de seus sistemas.

Quais são os recursos do Fleet Manager?
Os principais recursos do Fleet Manager incluem o seguinte:
• Acesse o Red Hat Knowledgebase Portal
Acesse binários, compartilhamentos de conhecimento e fóruns de discussão no Red Hat
Knowledgebase Portal através das instâncias do Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
• Status do nó gerenciado
Visualize quais instâncias estão running e quais estão stopped. Para obter mais informações sobre
instâncias interrompidas, consulte Interromper e iniciar a instância no Manual do usuário do Amazon
EC2 para instâncias do Linux. Para os dispositivos principais do AWS IoT Greengrass, você pode ver
quais estão online, offline ou quais mostram um status de Connection lost.

Note
Se você interrompeu a instância gerenciada antes de 12 de julho de 2021, ela não exibirá o
marcador stopped. Para mostrar o marcador, inicie e interrompa a instância.
• Visualizar informações da instância
Visualizar informações sobre a pasta e os dados de arquivo armazenados nos volumes anexados
às instâncias gerenciadas, dados de performance sobre as instâncias em tempo real e dados de log
armazenados em suas instâncias.
• Exiba informações do dispositivo de borda
Visualize o nome da coisa do AWS IoT Greengrass para o dispositivo, o status e versão do ping do SSM
Agent e muito mais.
• Gerencie contas e registro
Gerencie contas de usuários do sistema operacional (SO) em instâncias e registro nas instâncias do
Windows.
• Controlar o acesso aos recursos
Controle o acesso aos recursos do Fleet Manager usando as políticas do AWS Identity and Access
Management (IAM). Com essas políticas, você pode controlar quais usuários individuais ou grupos na
sua organização podem usar vários recursos do Fleet Manager e quais nós gerenciados eles podem
gerenciar.
Tópicos
• Conceitos básicos do Fleet Manager (p. 823)
• Trabalho com Fleet Manager (p. 827)

Conceitos básicos do Fleet Manager
Antes de poder usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para monitorar e gerenciar
nós gerenciados, conclua as etapas nos tópicos a seguir.
Tópicos
• Etapa 1: Criar uma política do IAM com permissões para o Fleet Manager (p. 824)
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• Etapa 2: Verificar se as instâncias e dispositivos de borda são gerenciados pelo Systems
Manager (p. 827)

Etapa 1: Criar uma política do IAM com permissões para o Fleet
Manager
Para usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, o usuário ou a função do AWS Identity
and Access Management (IAM) deve ter as permissões necessárias. Você pode criar uma política do IAM
que forneça acesso a todos os recursos do Fleet Manager ou modificar sua política para conceder acesso
aos recursos que você escolher. Os exemplos de política a seguir fornecem as permissões necessárias
para todos os recursos do Fleet Manager e as permissões necessárias para subconjuntos de recursos.
Para obter mais informações sobre como criar e editar políticas de usuários do IAM, consulte Criar políticas
do IAM, no Manual do usuário do IAM.

Note
Em todas as políticas a seguir, substitua key-name pelo nome do AWS Key Management Service
(AWS KMS) que você quiser usar para criptografar os dados da sessão do Session Manager.
Substitua region e account-id pela sua Região da AWS e ID da Conta da AWS, como useast-2 e 111122223333.
Política do administrador
A política a seguir fornece permissões para todos os recursos do Fleet Manager Isso significa que um
usuário pode criar e excluir usuários e grupos locais, modificar a associação de grupo para qualquer grupo
local e modificar chaves ou valores do registro do Windows.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"EC2",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"General",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:AddTagsToResource",
"ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
"ssm:DescribeInstancePatches",
"ssm:DescribeInstancePatchStates",
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:GetServiceSetting",
"ssm:GetInventorySchema",
"ssm:ListComplianceItems",
"ssm:ListInventoryEntries",
"ssm:ListTagsForResource",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:ListAssociations",
"ssm:RemoveTagsFromResource"
],
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},
{

},
{

},
{

]

}

"Resource":"*"
"Sid":"SendCommand",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:GetDocument",
"ssm:SendCommand",
"ssm:StartSession"
],
"Resource":[
"arn:aws:ec2:*:account-id:instance/*",
"arn:aws:ssm:*:account-id:managed-instance/*",
"arn:aws:ssm:*:account-id:document/SSM-SessionManagerRunShell",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-PasswordReset",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-AddUsersToGroups",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-CreateGroup",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-CreateUser",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-CreateUserInteractive",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-CreateWindowsRegistryKey",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-DeleteGroup",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-DeleteUser",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-DeleteWindowsRegistryKey",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-DeleteWindowsRegistryValue",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetFileContent",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetFileSystemContent",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetGroups",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetPerformanceCounters",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetUsers",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetWindowsEvents",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetWindowsRegistryContent",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-RemoveUsersFromGroups",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-SetWindowsRegistryValue"
],
"Condition":{
"BoolIfExists":{
"ssm:SessionDocumentAccessCheck":"true"
}
}
"Sid":"TerminateSession",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id":[
"${aws:userid}"
]
}
}
"Sid":"KMS",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource":[
"arn:aws:kms:region:account-id:key/key-name"
]
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}

Política de recursos somente leitura
A política a seguir fornece permissões para os recursos somente leitura do Fleet Manager.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"EC2",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"General",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
"ssm:DescribeInstancePatches",
"ssm:DescribeInstancePatchStates",
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:GetServiceSetting",
"ssm:GetInventorySchema",
"ssm:ListComplianceItems",
"ssm:ListInventoryEntries",
"ssm:ListTagsForResource",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:ListAssociations"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"SendCommand",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:GetDocument",
"ssm:SendCommand",
"ssm:StartSession"
],
"Resource":[
"arn:aws:ec2:*:account-id:instance/*",
"arn:aws:ssm:*:account-id:managed-instance/*",
"arn:aws:ssm:*:account-id:document/SSM-SessionManagerRunShell",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetFileContent",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetFileSystemContent",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetGroups",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetPerformanceCounters",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetUsers",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetWindowsEvents",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSFleetManager-GetWindowsRegistryContent"
],
"Condition":{
"BoolIfExists":{
"ssm:SessionDocumentAccessCheck":"true"
}
}
},
{
"Sid":"TerminateSession",
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},
{

}

]

}

"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id":[
"${aws:userid}"
]
}
}
"Sid":"KMS",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource":[
"arn:aws:kms:region:account-id:key/key-name"
]

Etapa 2: Verificar se as instâncias e dispositivos de borda são
gerenciados pelo Systems Manager
Para que instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos principais do
AWS IoT Greengrass, servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) sejam
monitoradas e gerenciadas usando o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, elas devem
ser nós gerenciados do Systems Manager. Isso significa que seus nós devem atender a determinados
pré-requisitos e ser configurados com o Agente do AWS Systems Manager (SSM Agent). Para mais
informações, consulte Configurar o AWS Systems Manager (p. 16).
Você pode usar o Quick Setup, um recurso do AWS Systems Manager, para ajudar a configurar
rapidamente suas instâncias do Amazon EC2 como instâncias gerenciadas em uma conta individual. Se
sua empresa ou organização usa o AWS Organizations, você também poderá configurar instâncias em
várias unidades organizacionais (UOs) e Regiões da AWS. Para obter mais informações sobre como
usar o Quick Setup para configurar instâncias gerenciadas, consulte o Quick Setup Gerenciamento de
host (p. 157).

Note
Para servidores ou máquinas virtuais que não estiverem em execução na AWS, use uma ativação
híbrida para configurar o servidor, o dispositivo de borda ou a VM como uma instância gerenciada.
Para obter informações sobre ativações híbridas, consulte Ativações híbridas do AWS Systems
Manager (p. 947).

Trabalho com Fleet Manager
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para executar várias tarefas em
seus nós gerenciados no console do AWS Systems Manager. Os tópicos a seguir descrevem os recursos
fornecidos pelo Fleet Manager.

Note
O único recurso suportado para instâncias do macOS está visualizando o sistema de arquivos.
Tópicos
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• Nós gerenciados (p. 828)
•
•
•
•
•

Conecte-se usando o Desktop Remoto (p. 851)
Trabalhar com o sistema de arquivos (p. 857)
Monitoramento da performance dos nós (p. 860)
Trabalhando com processos (p. 860)
Visualizar logs do (p. 861)

• Gerenciamento de usuários (p. 862)
• Gerenciamento de registro do Windows (p. 865)
• Acessar o Red Hat Knowledgebase Portal (p. 867)

Nós gerenciados
Um nó gerenciado é qualquer máquina configurada para o AWS Systems Manager. Configure as
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos principais do AWS IoT
Greengrass, servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente
híbrido, como nós gerenciados.

Note
No console do Systems Manager, qualquer máquina com o prefixo "mi-" é um servidor, dispositivo
de borda ou máquina virtual (VM) on-premises configurado como um nó gerenciado. Os
dispositivos de borda exibem seu nome da coisa do AWS IoT.
O AWS Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias avançadas para
servidores e VMs em um ambiente híbrido. O nível de instâncias padrão permite registrar no máximo 1.000
máquinas por Conta da AWS e por Região da AWS. Se precisar registrar mais de 1.000 máquinas em
uma única conta e região, use o nível de instâncias avançadas. Você pode criar quantos nós gerenciados
quiser no nível de instâncias avançadas. Todos os nós gerenciados configurados para o Systems
Manager são cobrados de acordo com o uso. Para obter mais informações sobre como habilitar instâncias
avançadas, consulte Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831). Para obter mais informações sobre
definição de preço, consulte Definição de preço do AWS Systems Manager.

Note
• Instâncias avançadas também permitem que você se conecte às suas máquinas híbridas
usando o AWS Systems Manager Session Manager. O Session Manager fornece acesso
via shell interativo às suas instâncias. Para mais informações, consulte AWS Systems
Manager Session Manager (p. 948).
• A cota de instâncias padrão também se aplica a instâncias do EC2 que usam uma ativação do
Systems Manager on-premises (o que não é um cenário comum).
• Para aplicar patches em aplicações lançadas pela Microsoft em VMs (máquinas virtuais) e
instâncias on-premises, ative o nível de instâncias avançadas. Há uma cobrança para o uso
do nível de instâncias avançadas. Não há custo adicional para aplicar patches em aplicações
lançadas pela Microsoft nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para
mais informações, consulte Sobre o patch de aplicações lançados pela Microsoft no Windows
Server (p. 1222).
Exibir nós gerenciados
Se você não conseguir ver os nós gerenciados listados no console, faça o seguinte:
1. Verifique se o console está aberto na Região da AWS em que você criou os nós gerenciados. Você
pode trocar de região usando a lista no canto superior direito do console.
2. Verifique se seus nós gerenciados atendem aos requisitos do Systems Manager. Para obter mais
informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
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3. Para servidores e VMs em um ambiente híbrido, verifique se você concluiu o processo de ativação. Para
mais informações, consulte Configurar o AWS Systems Manager para ambientes híbridos (p. 34).

Note
Observe as seguintes informações:
• O Systems Manager requer referências de tempo precisas para realizar operações em suas
máquinas. Se a data e a hora dos nós gerenciados não estiverem definidas corretamente,
talvez elas não correspondam à data de assinatura das solicitações da API. Para mais
informações, consulte Casos de uso e melhores práticas (p. 1641).
• Quando você cria ou edita tags, o sistema pode levar até uma hora para exibir as alterações no
filtro da tabela.
Verifique o suporte ao Systems Manager em um nó gerenciado
O AWS Config fornece as regras gerenciadas da AWS, que são regras predefinidas e personalizáveis
que o AWS Config utiliza para avaliar se as configurações de recursos da AWS são compatíveis com as
melhores práticas. AWS Config Regras gerenciadas incluem a regra ec2-instance-managed-by-systemsmanager. Essa regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 em sua conta são gerenciadas pelo
Systems Manager. Para obter mais informações, consulte Regras gerenciadas do AWS Config.
Reforce o procedimento de segurança em nós gerenciados
Para obter informações sobre como reforçar seu procedimento de segurança em relação a comandos em
nível raiz não autorizados em seus nós gerenciados, consulte Restringir o acesso aos comandos em nível
raiz por meio do SSM Agent (p. 140)
Cancelar o registro de nós gerenciados
Você pode cancelar o registro dos nós gerenciados a qualquer momento. Por exemplo, se você estiver
gerenciando vários nós com a mesma função do AWS Identity and Access Management (IAM) e você
notar qualquer tipo de comportamento malicioso, você poderá cancelar o registro de qualquer número
de máquinas em qualquer momento. Para obter informações sobre como cancelar o registro de nós
gerenciados, consulte Cancelar o registro de nós gerenciados em um ambiente híbrido (p. 842).
Tópicos
• Configurar níveis de instâncias (p. 829)
• Redefinir senhas em nós gerenciados (p. 838)
• Cancelar o registro de nós gerenciados em um ambiente híbrido (p. 842)
• Solução de problemas de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842)

Configurar níveis de instâncias
Este tópico descreve os cenários nos quais você deve ativar a camada de instância avançada.
O AWS Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias avançadas para
servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) em um ambiente híbrido.
Você pode registrar até 1.000 nós híbridos padrão por conta por Região da AWS sem custo adicional. (Os
nós híbridos são nós gerenciados de qualquer outro tipo que não instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud [Amazon EC2]). No entanto, para registrar mais de 1.000 nós híbridos, você precisa ativar o nível
de instâncias avançadas. Há uma cobrança para o uso do nível de instâncias avançadas. Para obter mais
informações, consulte Preços do AWS Systems Manager.
Mesmo com menos de 1.000 nós híbridos registrados, há 2 outros cenários exigem o nível de instâncias
avançadas:
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• Você quer usar o Session Manager para se conectar a nós que não são do EC2.
• Você deseja aplicar patches em aplicativos (não em sistemas operacionais) lançados pela Microsoft em
nós que não são do EC2.

Note
Não há custo para aplicar patches em aplicativos lançados pela Microsoft nas instâncias do
Amazon EC2.

Cenários detalhados do nível de instâncias avançadas
As informações a seguir fornecem detalhes sobre os três cenários para os quais você deve ativar o nível
de instâncias avançadas.
Cenário 1: você deseja registrar mais de 1.000 nós híbridos
Usando o nível de instâncias padrão, é possível registrar até 1.000 nós que não sejam do EC2
(servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs em um ambiente híbrido) por Região da AWS
em uma conta específica sem custo adicional. Se precisar registrar mais de 1.000 nós que não sejam
do EC2 em uma região, use o nível de instâncias avançadas. Em seguida, você pode ativar quantos
servidores gerenciados, dispositivos de borda e VMs quiser em um ambiente híbrido. As cobranças
pelo uso de instâncias avançadas são feitas com base no número de instâncias avançadas ativadas
como instâncias gerenciadas do Systems Manager e nas horas de execução dessas instâncias.
Portanto, todos os nós gerenciados do Systems Manager que usam o processo de ativação de
instância gerenciada descrito em Criar uma ativação de instância gerenciada para um ambiente
híbrido (p. 42) estão sujeitos a cobranças se você exceder 1.000 nós on-premises em uma região em
uma conta específica.

Note
Você também pode ativar instâncias existentes do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) usando ativações híbridas do Systems Manager e trabalhar com elas como instâncias
não pertencentes ao EC2, p. ex., para fins de teste. Esses nós também se qualificariam como
nós híbridos. Esse não é um cenário comum.
Cenário 2: aplicação de patches em aplicativos lançados pela Microsoft em nós habilitados para ambiente
híbrido
Também é necessário usar o nível de instâncias avançadas se você quiser aplicar patches em nós
não pertencentes ao EC2 (servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs) em um ambiente
híbrido. Se você ativar o nível de instâncias avançadas para aplicar patches em aplicativos da
Microsoft em nós não pertencentes ao EC2, haverá cobranças para todos os nós on-premises, mesmo
que você tenha menos de 1.000.
Não há custo adicional para aplicar patches em aplicações lançadas pela Microsoft nas instâncias do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para mais informações, consulte Sobre o patch de
aplicações lançados pela Microsoft no Windows Server (p. 1222).
Cenário 3: estabelecendo conexão com nós habilitados para ambiente híbrido usando o Session Manager
O Session Manager fornece acesso ao shell interativo para suas instâncias. Para estabelecer conexão
com nós habilitados para ambiente híbrido (não pertencentes ao EC2) usando o Session Manager,
incluindo servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs em um ambiente híbrido, você precisa
ativar o nível de instâncias avançadas. Consequentemente, haverá cobranças para todos os nós
habilitados para ambiente híbrido, mesmo que você tenha menos de 1.000.
Resumo: quando preciso do nível de instâncias avançadas?
Use a tabela a seguir para analisar quando você deve usar o nível de instâncias avançadas e para quais
cenários haverá cobranças adicionais.
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Cenário

Requer o nível de instâncias
avançadas?

Há cobranças adicionais?

O número de nós habilitados
para ambiente híbrido na minha
região em uma conta específica
é superior a 1.000.

Sim

Sim

Quero usar o Patch Manager
para aplicar patches em
aplicativos lançados pela
Microsoft em qualquer número
de nós habilitados para ambiente
híbrido, mesmo que o número
seja inferior a 1.000.

Sim

Sim

Quero usar o Session Manager
para estabelecer conexão
com qualquer número de nós
habilitados para ambiente
híbrido, mesmo que o número
seja inferior a 1.000.

Sim

Sim

1. O número de nós habilitados
para ambiente híbrido em
uma região em uma conta
específica é de até 1.000 nós;
e
2. Não estou aplicando patches
em aplicativos da Microsoft
em nenhum nó habilitado para
ambiente híbrido; e

Não

Não

3. Não estou estabelecendo
conexão com nenhum nó
habilitado para ambiente
híbrido usando o Session
Manager.
Tópicos
• Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831)
• Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão (p. 836)

Ativar o nível de instâncias avançadas
O AWS Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias avançadas para
servidores, dispositivos de borda e VMs em um ambiente híbrido. O nível de instâncias padrão permite
registrar no máximo 1.000 máquinas habilitadas para ambiente híbrido por Conta da AWS e por Região
da AWS. O nível de instâncias avançadas também é necessário para usar Patch Manager a fim de aplicar
patches em aplicativos lançados pela Microsoft em nós que não sejam do EC2 e para se conectar a nós
que não sejam do EC2 usando o Session Manager. Para mais informações, consulte Configurar níveis de
instâncias (p. 829).
Esta seção descreve como configurar seu ambiente híbrido para usar o nível de instâncias avançadas.
Antes de começar
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Reveja os detalhes de preço de instâncias avançadas. Instâncias avançadas estão disponíveis conforme
uso. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do AWS Systems Manager.

Configurar permissões para ativar o nível de instâncias avançadas
Verifique se você tem permissão no AWS Identity and Access Management (IAM) para alterar o
ambiente do nível de instâncias padrão para o nível de instâncias avançadas. Você deve ter a política
AdministratorAccess anexada ao seu usuário, grupo ou perfil do IAM ou deve ter permissão para
alterar a configuração do serviço do nível de ativação do Systems Manager. A configuração de nível de
ativação usa as seguintes ações de API:
• GetServiceSetting
• UpdateServiceSetting
• ResetServiceSetting
Use o procedimento a seguir para adicionar uma política em linha do IAM a uma conta de usuário. Essa
política permite que um usuário visualize a configuração atual do nível de instância gerenciada. Essa
política também permite que o usuário altere ou redefina a configuração atual na Conta da AWS e na
Região da AWS especificadas.
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Usuários.

3.

Na lista, selecione o nome do grupo, do usuário para incorporar uma política.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

No lado direito da página, em Permission policies (Políticas de permissões), escolha Add inline policy
(Adicionar política em linha).

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Substitua o conteúdo padrão pela declaração a seguir:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:ResetServiceSetting",
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier"
}
]
}

8.

Escolha Review policy (Revisar política).

9.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha. Por exemplo:
Managed-Instances-Tier.

10. Escolha Create policy (Criar política).
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Os administradores podem especificar permissão somente leitura atribuindo a seguinte política em linha à
conta do usuário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ssm:ResetServiceSetting",
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "*"
}
]

Para obter mais informações sobre como criar e editar políticas de usuários do IAM, consulte Criar políticas
do IAM, no Manual do usuário do IAM.

Ativar o nível de instâncias avançadas (console)
O procedimento a seguir mostra como usar o console do Systems Manager para alterar todos os
servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) que forem adicionados usando a
ativação de instância gerenciada, na Conta da AWS e Região da AWS especificadas, para usar o nível de
instâncias avançadas.

Important
O procedimento a seguir descreve como alterar uma configuração em nível de conta. Essa
alteração resultará em cobranças para a sua conta.

Para ativar o nível de instâncias avançadas (console)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou -

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
No menu Account management (Gerenciamento de contas), selecioneInstance tier settings
(Configurações do nível de instâncias).
Se a guia Settings (Configurações) não for exibida, faça o seguinte:
1. Verifique se o console está aberto na Região da AWS em que você criou as instâncias gerenciadas.
Você pode trocar de região usando a lista no canto superior direito do console.
2. Verifique se suas instâncias atendem aos requisitos do Systems Manager. Para obter mais
informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
3. Para servidores e VMs em um ambiente híbrido, verifique se você concluiu o processo de
ativação. Para mais informações, consulte Configurar o AWS Systems Manager para ambientes
híbridos (p. 34).

833

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Fleet Manager

4.

Escolha Change account settings (Alterar configurações da conta).

5.

Reveja as informações no pop-up sobre como alterar as configurações da conta e, se aprovar, escolha
a opção para aceitar e continuar.

O sistema pode demorar vários minutos para concluir o processo de mover todas as instâncias do nível de
instâncias padrão para o nível de instâncias avançadas.

Note
Para obter informações sobre como mudar de volta para o nível de instâncias padrão, consulte
Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão (p. 836).

Ativar o nível de instâncias avançadas (AWS CLI)
O procedimento a seguir mostra como usar a AWS Command Line Interface para alterar todos os
servidores on-premises e VMs que foram adicionados usando a ativação de instância gerenciada, na
Conta da AWS e Região da AWS especificadas, para usar o nível de instâncias avançadas.

Important
O procedimento a seguir descreve como alterar uma configuração em nível de conta. Essa
alteração resultará em cobranças para a sua conta.

Para ativar o nível de instâncias avançadas usando a AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier \
--setting-value advanced

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier ^
--setting-value advanced

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir para visualizar as configurações de serviço atuais para nós gerenciados
na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Linux & macOS
aws ssm get-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier

Windows
aws ssm get-service-setting ^
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--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/managed-instance/activation-tier",
"SettingValue": "advanced",
"LastModifiedDate": 1555603376.138,
"LastModifiedUser": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Administrator/User_1",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier",
"Status": "PendingUpdate"
}
}

Ativar o nível de instâncias avançadas (PowerShell)
O procedimento a seguir mostra como usar a AWS Tools for Windows PowerShell para alterar todos os
servidores on-premises e VMs que foram adicionados usando a ativação de instância gerenciada, na
Conta da AWS e Região da AWS especificadas, para usar o nível de instâncias avançadas.

Important
O procedimento a seguir descreve como alterar uma configuração em nível de conta. Essa
alteração resultará em cobranças para a sua conta.

Para ativar o nível de instâncias avançadas usando o PowerShell
1.

Abra o AWS Tools for Windows PowerShell e execute o comando a seguir. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier" `
-SettingValue "advanced"

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir para visualizar as configurações de serviço atuais para nós gerenciados
na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Get-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier"

O comando retorna informações como as seguintes.
ARN:arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/managed-instance/activationtier
LastModifiedDate : 4/18/2019 4:02:56 PM
LastModifiedUser : arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/User_1
SettingId
: /ssm/managed-instance/activation-tier
SettingValue
: advanced
Status
: PendingUpdate

835

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Fleet Manager

O sistema pode demorar vários minutos para concluir o processo de mover todas os nós do nível de
instâncias padrão para o nível de instâncias avançadas.

Note
Para obter informações sobre como mudar de volta para o nível de instâncias padrão, consulte
Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão (p. 836).

Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão
Esta seção descreve como reverter as máquinas híbridas em execução no nível de instâncias avançadas
para o nível de instâncias padrão. Essa configuração se aplica a todas as máquinas híbridas em uma
Conta da AWS e em uma única Região da AWS.
Antes de começar
Revise as informações importantes a seguir.

Note
• Não será possível reverter para o nível de instância padrão se estiver executando mais de
1.000 instâncias híbridas na conta e na região. Primeiro, é necessário cancelar o registro de
instâncias híbridas até ter 1.000 ou menos. Isso também se aplica a instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que usam uma ativação on-premises do Systems
Manager (o que não é um cenário comum). Para mais informações, consulte Cancelar o
registro de nós gerenciados em um ambiente híbrido (p. 842).
• Depois de reverter, não será possível usar o Session Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, para acessar interativamente as instâncias híbridas.
• Depois de reverter, não será possível usar o Patch Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, para corrigir aplicações lançadas pela Microsoft em servidores híbridos e máquinas
virtuais (VMs).
• O processo de reverter todas as máquinas híbridas para o nível de instância padrão pode levar
30 minutos ou mais para ser concluído.
Esta seção descreve como reverter todas as máquinas híbridas em uma Conta da AWS e Região da AWS
do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão.

Reverter para o nível de instâncias padrão (console)
O procedimento a seguir mostra como usar o console do Systems Manager para alterar todos os
servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) no ambiente híbrido para usar o
nível de instâncias padrão na Conta da AWS e Região da AWS especificadas.

Como reverter para o nível de instâncias padrão (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione a lista suspensa Account settings (Configurações da conta) e escolha Instance tier settings
(Configurações do nível de instância).

4.

Escolha Change account setting (Alterar configuração da conta).
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5.

Reveja as informações no pop-up sobre como alterar as configurações da conta e, se aprovar, escolha
a opção para aceitar e continuar.

Reverter para o nível de instâncias padrão (AWS CLI)
O procedimento a seguir mostra como usar o AWS Command Line Interface para alterar todos os
servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs no ambiente híbrido para usar o nível de instâncias
padrão na Conta da AWS e Região da AWS especificadas.

Como reverter para o nível de instâncias padrão usando a AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier \
--setting-value standard

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier ^
--setting-value standard

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir 30 minutos depois para visualizar as configurações das instâncias
gerenciadas na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Linux & macOS
aws ssm get-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier

Windows
aws ssm get-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/managed-instance/activation-tier",
"SettingValue": "standard",
"LastModifiedDate": 1555603376.138,
"LastModifiedUser": "System",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier",
"Status": "Default"
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}

}

O status muda para Padrão após a solicitação ser aprovada.

Reverter para o nível de instâncias padrão (PowerShell)
O procedimento a seguir mostra como usar o AWS Tools for Windows PowerShell para alterar todos os
servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs no ambiente híbrido para usar o nível de instâncias
padrão na Conta da AWS e Região da AWS especificadas.

Como reverter para o nível de instâncias padrão usando o PowerShell
1.

Abra o AWS Tools for Windows PowerShell e execute o comando a seguir.
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier" `
-SettingValue "standard"

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir 30 minutos depois para visualizar as configurações das instâncias
gerenciadas na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Get-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier"

O comando retorna informações como as seguintes.
ARN: arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/managed-instance/activationtier
LastModifiedDate : 4/18/2019 4:02:56 PM
LastModifiedUser : System
SettingId
: /ssm/managed-instance/activation-tier
SettingValue
: standard
Status
: Default

O status muda para Padrão após a solicitação ser aprovada.

Redefinir senhas em nós gerenciados
Você pode redefinir a senha de qualquer usuário em um nó gerenciado. Isso inclui instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos principais do AWS IoT Greengrass, servidores onpremises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) gerenciadas pelo AWS Systems Manager. A
funcionalidade de redefinição de senha é incorporada ao Session Manager, um recurso do AWS Systems
Manager. Você pode usar essa funcionalidade para se conectar aos nós gerenciados sem abrir portas de
entrada, manter bastion hosts nem gerenciar chaves SSH.
A redefinição de senha útil quando um usuário esquecer a senha, ou quando você quiser atualizar
rapidamente uma senha sem fazer uma conexão RDP ou SSH a um nó gerenciado.
Pré-requisitos
Antes de poder redefinir a senha em um nó gerenciado, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
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• O nó gerenciado no qual você quiser alterar uma senha deve ser um nó gerenciado do Systems
Manager. Além disso, o SSM Agent versão 2.3.668.0 ou posterior deve ser instalado em um nó
gerenciado.) Para obter informações sobre como instalar ou atualizar o SSM Agent, consulte Trabalho
com SSM Agent (p. 70).
• A funcionalidade de redefinição de senha usa a configuração do Session Manager que está configurada
na sua conta para conexão ao nó gerenciado. Portanto, os pré-requisitos para usar o Session Manager
devem ter sido concluídos para a conta na Região da AWS atual. Para mais informações, consulte
Configurar o Session Manager (p. 952).

Note
O suporte do Session Manager para máquinas on-premises é fornecido somente para o
nível de instâncias avançadas. Para mais informações, consulte Ativar o nível de instâncias
avançadas (p. 831).
• O usuário do AWS que estiver alterando a senha deverá ter a permissão ssm:SendCommand para o
nó gerenciado. Para mais informações, consulte Restringir o acesso ao Run Command com base em
etiquetas (p. 1033).
Restringir acesso
Você pode limitar a capacidade de um usuário de redefinir senhas para nós gerenciados específicos.
Isso é feito usando políticas baseadas em identidade para a operação do Session Manager
ssm:StartSession com o documento SSM AWS-PasswordReset. Para obter mais informações,
consulte Controlar o acesso à sessão do usuário para as instâncias (p. 963).
Criptografar dados
Ative a criptografia completa do AWS Key Management Service (AWS KMS) para os dados do Session
Manager, para usar a opção de redefinição de senha para nós gerenciados. Para mais informações,
consulte Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983).

Redefina uma senha em um nó gerenciado
Você pode redefinir uma senha em um nó gerenciado do Systems Manager usando o console do Fleet
Manager no Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para alterar a senha em um nó gerenciado (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.
4.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado que precisa de uma nova senha.
No menu Actions (Ações), escolha Reset password (Redefinir senha).

5.

Em User name (Nome do usuário), digite o nome do usuário para o qual você está alterando a senha.
Esse pode ser qualquer nome de usuário que tenha uma conta em seu nó.
Selecione Enviar.

6.
7.

Siga os prompts na janela de comando Enter new password (Inserir nova senha) para especificar a
nova senha.

Note
Se a versão do SSM Agent nesse nó gerenciado não oferecer suporte a redefinições de
senha, você deverá instalar uma versão compatível, usando o Run Command, um recurso do
AWS Systems Manager

839

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Fleet Manager

Para redefinir a senha em um nó gerenciado (AWS CLI)
1.

Para redefinir a senha de um usuário em um nó gerenciado, execute o comando a seguir. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.

Note
Para usar a AWS CLI para redefinir uma senha, o plugin do Session Manager deve estar
instalado na máquina local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin
do Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).
Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name "AWS-PasswordReset" \
--parameters '{"username": ["user-name"]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name "AWS-PasswordReset" ^
--parameters username="user-name"

2.

Siga os prompts na janela de comando Enter new password (Inserir nova senha) para especificar a
nova senha.

Solucionar problemas de redefinições de senha em nós gerenciados
Muitos problemas de redefinição de senha podem ser resolvidos garantindo que você tenha concluído os
Pré-requisitos de redefinição de senha (p. 838). Para outros problemas, use as seguintes informações
para ajudar você a solucionar problemas de redefinição de senha.
Tópicos
• Nó gerenciado não disponível (p. 840)
• SSM Agent não atualizado (console) (p. 841)
• As opções de redefinição de senha não são fornecidas (AWS CLI) (p. 841)
• Sem autorização para executar ssm:SendCommand (p. 841)
• Mensagem de erro do Session Manager (p. 841)

Nó gerenciado não disponível
Problema: você quer redefinir a senha de um nó gerenciado na página do console Managed instances
(Instâncias gerenciadas), mas o nó não está na lista.
• Solução A: o nó gerenciado ao qual você quer se conectar pode não ter sido configurado para o
Systems Manager. Para usar uma instância do EC2 com o Systems Manager, um perfil de instância
do AWS Identity and Access Management (IAM), que fornece permissão ao Systems Manager para
executar ações em suas instâncias, deve ser anexado à instância. Para obter informações, consulte
Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).
Para usar um servidor on-premises, um dispositivo de borda ou uma máquina virtual (VM) com o
Systems Manager, crie uma função de serviço do IAM que dê permissão ao Systems Manager para
executar ações em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Criar uma função de serviço
do IAM para um ambiente híbrido (p. 36). (O suporte do Session Manager para servidores on-premises
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e VMs é fornecido apenas para o nível de instâncias avançadas. Para obter mais informações, consulte
Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831)).

SSM Agent não atualizado (console)
Problema: uma mensagem informa que a versão do SSM Agent não oferece suporte à funcionalidade de
redefinição de senha.
• Solução: a versão 2.3.668.0 ou posterior do SSM Agent é necessária para executar redefinições de
senhas. No console, você pode atualizar o agente em um nó gerenciado escolhendo Update SSM Agent
(Atualizar o Agente do SSM).
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de usar a
versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos do Systems
Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent atualizado em suas
máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141).
Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM Agent) no GitHub para
receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.

As opções de redefinição de senha não são fornecidas (AWS CLI)
Problema: você se conecta com êxito a um nó gerenciado usando o comando start-session da AWS
CLI. Você especificou o documento AWS-PasswordReset do SSM e forneceu um nome de usuário válido,
mas os prompts para alterar a senha não são exibidos.
• Solução: a versão do SSM Agent em seu nó gerenciado não está atualizada. A versão 2.3.668.0 ou
posterior é necessária para executar redefinições de senhas.
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de usar a
versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos do Systems
Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent atualizado em suas
máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141).
Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM Agent) no GitHub para
receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.

Sem autorização para executar ssm:SendCommand
Problema: você tenta se conectar a um nó gerenciado para alterar sua senha, mas recebe uma mensagem
de erro informando que você não está autorizado a executar o ssm:SendCommand em um nó gerenciado.
• Solução: sua política de usuário do IAM deve incluir permissão para executar o comando
ssm:SendCommand. Para obter mais informações, consulte Restringir o acesso ao Run Command com
base em etiquetas (p. 1033).

Mensagem de erro do Session Manager
Problema: você recebe uma mensagem de erro relacionada ao Session Manager.
• Solução: o suporte à redefinição de senha exige que o Session Manager esteja configurado
corretamente. Para obter informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952) e Resolução
de problemas Session Manager (p. 1027).
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Cancelar o registro de nós gerenciados em um ambiente híbrido
Se você não quiser mais gerenciar um servidor, um dispositivo de borda ou uma máquina virtual (VM)
on-premises usando o AWS Systems Manager, poderá cancelar o registro. Cancelar o registro de uma
máquina híbrida o remove da lista de nós gerenciados no Systems Manager AWS Systems Manager. O
agente (SSM Agent) em execução na máquina híbrida não poderá atualizar seu token de autorização
porque ele não está mais registrado. O SSM Agent hibernará e reduzirá a frequência de ping para o
Systems Manager na nuvem para uma vez a cada hora.
Você pode registrar novamente um servidor on-premises, um dispositivo de borda ou uma VM a qualquer
momento. O Systems Manager armazena o histórico de comandos para um nó gerenciado com registro
cancelado por 30 dias.
O procedimento a seguir descreve como cancelar o registro de uma máquina híbrida usando o console do
Systems Manager. Para obter informações sobre como fazer isso usando a AWS Command Line Interface,
consulte deregister-managed-instance (Cancelar o registro da instância gerenciada).

Como cancelar o registro de uma máquina híbrida (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado para o qual você deseja cancelar o registro.

4.

No menu Instance actions (Ações da instância), selecione Deregister this managed instance (Cancelar
o registro desta instância gerenciada).

5.

Revise as informações no pop-up Deregister this managed instance (Cancelar registro desta instância
gerenciada) e, se aprovar, escolha Deregister (Cancelar registro).

Solução de problemas de disponibilidade do nó gerenciado
Para vários recursos do AWS Systems Manager como Run Command, Distributor e Session Manager,
você pode optar por selecionar manualmente os nós gerenciados nos quais deseja executar uma
operação. Em casos como esses, depois de especificar que você deseja escolher os nós manualmente, o
sistema exibirá uma lista de nós gerenciados nos quais você poderá executar a operação.
Este tópico fornece informações para ajudar você a identificar por que um nó gerenciado, confirmadamente
em execução, não está incluído em suas listas de nós gerenciados no Systems Manager.
Para que um nó seja gerenciado pelo Systems Manager e disponível nas listas de nós gerenciados, ele
deverá atender a três requisitos principais:
• O SSM Agent deve ser instalado e executado em um nó com um sistema operacional compatível.

Note
Algumas Amazon Machine Images (AMIs) gerenciadas pela AWS estão configuradas para
iniciar instâncias com o SSM Agent (p. 70) pré-instalado. (Você também pode configurar uma
AMI para pré-instalar o SSM Agent.) Para mais informações, consulte Amazon Machine Images
(AMIs) com o SSM Agent pré-instalado (p. 75).
• Para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), você deve anexar um perfil do
AWS Identity and Access Management (IAM) para a instância. O perfil da instância permite que ela se
comunique com o serviço do Systems Manager. Se você não atribuir um perfil à instância, registre-a
usando uma ativação híbrida, o que não é uma situação comum.
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• O SSM Agent deve ser capaz de se conectar a um endpoint do Systems Manager para se registrar no
serviço. Posteriormente, o nó gerenciado deve estar disponível para o serviço e, para confirmar isso, o
serviço envia um sinal a cada cinco minutos para verificar a integridade da instância.
Depois de verificar se um nó gerenciado está em execução, você poderá usar o comando a seguir para
verificar se o SSM Agent se registrou com êxito no serviço Systems Manager. Este comando não retorna
resultados até que um registro bem-sucedido tenha ocorrido.
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-associations-status \
--instance-id instance-id

Windows
aws ssm describe-instance-associations-status ^
--instance-id instance-id

PowerShell
Get-SSMInstanceAssociationsStatus `
-InstanceId instance-id

Se o registro foi bem-sucedido e o nó gerenciado estiver agora disponível para operações do Systems
Manager, o comando retornará resultados semelhantes aos seguintes.
{

}

"InstanceAssociationStatusInfos": [
{
"AssociationId": "fa262de1-6150-4a90-8f53-d7eb5EXAMPLE",
"Name": "AWS-GatherSoftwareInventory",
"DocumentVersion": "1",
"AssociationVersion": "1",
"InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"Status": "Pending",
"DetailedStatus": "Associated"
},
{
"AssociationId": "f9ec7a0f-6104-4273-8975-82e34EXAMPLE",
"Name": "AWS-RunPatchBaseline",
"DocumentVersion": "1",
"AssociationVersion": "1",
"InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"Status": "Queued",
"AssociationName": "SystemAssociationForScanningPatches"
}
]

Se o registro ainda não foi concluído ou não foi bem-sucedido, o comando retornará resultados
semelhantes aos seguintes:
{
}

"InstanceAssociationStatusInfos": []
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Se o comando não retornar resultados depois de mais ou menos 5 minutos, use as seguintes informações
para ajudar você a solucionar problemas com os nós gerenciados.
Tópicos
• Solução 1: verifique se o SSM Agent está instalado e executando em seus nós gerenciados. (p. 844)
• Solução 2: verifique se um perfil da instância do IAM foi especificado para a instância (somente
instâncias do EC2) (p. 844)
• Solução 3: Verifique a conectividade dos endpoints do serviço (p. 845)
• Solução 4: Verifique o suporte do sistema operacional de destino (p. 845)
• Solução 5: verifique se você está trabalhando na mesma Região da AWS da instância do Amazon
EC2 (p. 845)
• Solução 6: verifique a configuração de proxy que você aplicou ao SSM Agent em seu nó
gerenciado (p. 846)
• Solução 7: instale um certificado TLS em instâncias gerenciadas (p. 846)
• Solucionar problemas de disponibilidade da instância gerenciada do Amazon EC2 usando o ssmcli (p. 847)

Solução 1: verifique se o SSM Agent está instalado e executando em seus nós gerenciados.
Verifique se a versão mais recente do SSM Agent está instalada em seu nó gerenciado.
Para determinar se o SSM Agent está instalado e em execução em um nó gerenciado, consulte Verificar o
status do SSM Agent e iniciar o agente (p. 133).
Para instalar ou reinstalar o SSM Agent em um nó gerenciado, consulte os seguintes tópicos:
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido (Linux) (p. 46)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 128)
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido (Windows) (p. 52)

Solução 2: verifique se um perfil da instância do IAM foi especificado para a instância (somente
instâncias do EC2)
Para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), verifique se a instância está
configurada com um perfil da instância do AWS Identity and Access Management (IAM) que permite
que a ela se comunique com a API do Systems Manager. Verifique também se a sua conta de usuário
possui uma política de confiança do usuário do IAM que permite que a conta se comunique com a API do
Systems Manager.

Note
Os servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) usam uma função de
serviço do IAM em vez de um perfil da instância. Para obter mais informações, consulte Criar uma
função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36).

Para determinar se um perfil da instância com as permissões necessárias está anexado a uma
instância do EC2
1.
2.
3.
4.

Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
No painel de navegação, escolha Instances (Instâncias).
Selecione a instância na qual verificar um perfil de instância.
Na guia Description (Descrição) do painel inferior, localize IAM role (Função do IAM) e escolha o nome
da função.
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5.

Na página Summary (Resumo) da função para o perfil da instância, na guia Permissions (Permissões),
verifique se AmazonSSMManagedInstanceCore está listado em Permissions policies (Políticas de
permissões).
Se uma política personalizada for usada, verifique se ela fornece as mesmas permissões que o
AmazonSSMManagedInstanceCore.
Abra AmazonSSMManagedInstanceCore no console.
Para obter informações sobre outras políticas que podem ser anexadas a um perfil de instância do
Systems Manager, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).

Para anexar um perfil de instância com as permissões necessárias a uma nova instância do EC2
•

Conclua a tarefa nos seguintes tópicos:
• Crie um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22)
• Executar uma instância que usa o perfil de instância do Systems Manager (console) (p. 28)

Para anexar um perfil da instância existente com as permissões necessárias a uma instância
existente do Amazon EC2
•

Conclua a tarefa no tópico a seguir.
• Anexe o perfil de instância do Systems Manager a uma instância existente (console) (p. 30)

Solução 3: Verifique a conectividade dos endpoints do serviço
Verifique se a instância tem conectividade com os endpoints de serviço do Systems Manager. Essa
conectividade é fornecida com a criação e configuração de endpoints da VPC para o Systems Manager ou
com a permissão do tráfego de saída HTTPS (porta 443) para os endpoints de serviço.
Para instâncias do Amazon EC2, o endpoint de serviço do Systems Manager para a Região da AWS da
instância é usado para registrar a instância se sua configuração de nuvem privada virtual (VPC) permitir
o tráfego de saída. No entanto, se a configuração da VPC na qual a instância foi executada não permitir
tráfego de saída e você não puder alterar essa configuração para permitir conectividade com os endpoints
de serviço público, configure endpoints de interface para sua VPC.
Para obter mais informações, consulte (Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30).

Solução 4: Verifique o suporte do sistema operacional de destino
Verifique se a operação escolhida pode ser executada no tipo de nó gerenciado que você espera
ver listado. Algumas operações do Systems Manager podem visar somente instâncias do Windows
ou somente instâncias do Linux. Por exemplo, os documentos do Systems Manager (SSM) AWSInstallPowerShellModule e AWS-ConfigureCloudWatch podem ser executados somente em
instâncias do Windows. Na página Run a command (Executar um comando), se você escolher um desses
documentos e selecionar Choose instances manually, (Escolher instâncias manualmente), somente as
instâncias do Windows serão listadas e disponibilizadas para seleção.

Solução 5: verifique se você está trabalhando na mesma Região da AWS da instância do Amazon
EC2
Instâncias do Amazon EC2 são criadas e disponibilizadas nas Regiões da AWS específicas, como
a Região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2) ou Europa (Irlanda) (eu-west-1). Verifique se você está
trabalhando na mesma Região da AWS da instância do Amazon EC2 com a qual você deseja trabalhar.
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Para obter mais informações, consulte Selecionar uma região, em Conceitos básicos do AWS
Management Console.

Solução 6: verifique a configuração de proxy que você aplicou ao SSM Agent em seu nó
gerenciado
Verifique a configuração de proxy que você aplicou ao SSM Agent em seu nó gerenciado está correta.
Se a configuração de proxy estiver incorreta, o nó não poderá se conectar aos endpoints de serviço
necessários ou o Systems Manager poderá identificar incorretamente o sistema operacional do nó
gerenciado. Para obter mais informações, consulte Configurar o SSM Agent para usar um proxy
(Linux) (p. 122) e Configurar o SSM Agent para usar um proxy para instâncias do Windows Server (p. 131).

Solução 7: instale um certificado TLS em instâncias gerenciadas
Um certificado Transport Layer Security (TLS - Segurança de camada de transporte) deve ser instalado em
cada instância gerenciada que você usa com o AWS Systems Manager. Os Serviços da AWS usam esses
certificados para criptografar chamadas para outros Serviços da AWS.
Por padrão, um certificado TLS já está instalado em cada instância do Amazon EC2 criada em qualquer
Amazon Machine Image (AMI). A maioria dos sistemas operacionais modernos inclui o certificado TLS
necessário das autoridades de certificação do Amazon Trust Services em seu armazenamento confiável.
Para verificar se o certificado necessário está instalado na instância, execute o seguinte comando com
base no sistema operacional da instância. Substitua a parte referente à região do URL por Região da
AWS onde o nó gerenciado estiver localizado.
Linux & macOS
curl -L https://ssm.region.amazonaws.com

Windows
Invoke-WebRequest -Uri https://ssm.region.amazonaws.com

O comando deve retornar um erro UnknownOperationException. Se você receber uma mensagem de
erro SSL/TLS, o certificado necessário talvez não esteja instalado.
Se você achar que os certificados CA necessários do Amazon Trust Services não estão instalados nos
sistemas operacionais de base, em instâncias criadas de AMIs que não são fornecidas pela Amazon ou
em seus próprios servidores on-premises e VMs, será necessário instalar e habilitar um certificado do
Amazon Trust Services ou usar o AWS Certificate Manager (ACM) para criar e gerenciar certificados para
um serviço integrado compatível.
Cada instância gerenciada deve ter um dos seguintes certificados Transport Layer Security (TLS)
instalado.
• Amazon Root CA 1
• Starfield Services Root Certificate Authority – G2
• Starfield Class 2 Certificate Authority
Para obter informações sobre o ACM, consulte o Guia do usuário do AWS Certificate Manager.
Se os certificados em seu ambiente de computação forem gerenciados por um Group Policy Object (GPO
- Objeto de política de grupo), poderá ser necessário configurar a política de grupo para incluir um desses
certificados.
Para obter mais informações sobre os certificados Amazon Root e Starfield, consulte a publicação do blog
How to Prepare for AWS’s Move to Its Own Certificate Authority.
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Solucionar problemas de disponibilidade da instância gerenciada do Amazon EC2 usando o ssmcli
Para que uma instância do Amazon EC2 seja gerenciada pelo AWS Systems Manager e disponível em
listas de instâncias gerenciadas, ela deve atender a três requisitos principais:
• O SSM Agent deve ser instalado e executado em uma instância com um sistema operacional
compatível.
Algumas Amazon Machine Images (AMIs) gerenciadas pela AWS estão configuradas para iniciar
instâncias com o SSM Agent (p. 70) pré-instalado. (Você também pode configurar uma AMI para préinstalar o SSM Agent.) Para mais informações, consulte Amazon Machine Images (AMIs) com o SSM
Agent pré-instalado (p. 75).
• Um perfil da instância AWS Identity and Access Management (IAM) que fornece as permissões
necessárias para que a instância se comunique com o serviço Systems Manager deve ser anexado à
instância.
• O SSM Agent deve ser capaz de se conectar a um endpoint do Systems Manager para se registrar no
serviço. Posteriormente, a instância deve estar disponível para o serviço e, para confirmar isso, o serviço
envia um sinal a cada cinco minutos para verificar a integridade da instância.
Começando com o SSM Agent versão 3.1.501.0, você pode usar o ssm-cli para determinar se uma
instância atende a esses requisitos. O ssm-cli é uma ferramenta de linha de comando autônoma incluída
na instalação do SSM Agent. Comandos pré-configurados estão incluídos para coletar as informações
necessárias para ajudar você a identificar por que a instância da Amazon EC2, confirmadamente em
execução, não está incluída nas listas de instâncias gerenciadas no Systems Manager. Esses comandos
são executados quando você especifica a opção get-diagnostics.
Execute o seguinte comando para usar o ssm-cli para ajudar você a solucionar problemas de
disponibilidade das instâncias gerenciadas do Amazon EC2. Em uma instância do Windows, você deve
navegar até o diretório C:\Program Files\Amazon\SSM antes de executar o comando.
Linux & macOS
ssm-cli get-diagnostics --output table

Windows
ssm-cli.exe get-diagnostics --output table

PowerShell
.\ssm-cli.exe get-diagnostics --output table

Esse comando retorna uma saída semelhante à seguinte. As verificações de conectividade para os
endpoints ssmmessages, s3, kms, logs e monitoring são para recursos opcionais adicionais, como o
Session Manager, que pode fazer login no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou no Amazon
CloudWatch Logs e usar a criptografia AWS Key Management Service (AWS KMS).
Linux & macOS

[root@instance]# ssm-cli get-diagnostics --output table
###################################################################################################
# Check
# Status # Note
#
###################################################################################################
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# EC2 IMDS
id i-0123456789abcdefa in Region
#

#

# Success # IMDS is accessible and has instance

#
# us-east-2
#
###################################################################################################
# Hybrid instance registration
# Skipped # Instance does not have hybrid
registration
#
###################################################################################################
# Connectivity to ssm endpoint
# Success # ssm.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to ec2messages endpoint # Success # ec2messages.us-east-2.amazonaws.com
is reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to ssmmessages endpoint # Success # ssmmessages.us-east-2.amazonaws.com
is reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to s3 endpoint
# Success # s3.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to kms endpoint
# Success # kms.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to logs endpoint
# Success # logs.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to monitoring endpoint
# Success # monitoring.us-east-2.amazonaws.com
is reachable
#
###################################################################################################
# AWS Credentials
# Success # Credentials are for
#
#
#
# arn:aws:sts::123456789012:assumedrole/Fullaccess/i-0123456789abcdefa #
#
#
# and will expire at 2021-08-17
18:47:49 +0000 UTC
#
###################################################################################################
# Agent service
# Success # Agent service is running and is
running as expected user
#
###################################################################################################
# Proxy configuration
# Skipped # No proxy configuration detected
#
###################################################################################################
# SSM Agent version
# Success # SSM Agent version is 3.0.1209.0,
latest available agent version is
#
#
#
# 3.1.192.0
#
###################################################################################################

Windows

PS C:\Program Files\Amazon\SSM> ssm-cli.exe get-diagnostics --output table
###################################################################################################
# Check
# Status # Note
#
###################################################################################################
# EC2 IMDS
# Success # IMDS is accessible and has instance
id i-0123456789EXAMPLE in
#
#
#
# Region us-east-2
#
###################################################################################################
# Hybrid instance registration
# Skipped # Instance does not have hybrid
registration
#
###################################################################################################
# Connectivity to ssm endpoint
# Success # ssm.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
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###################################################################################################
# Connectivity to ec2messages endpoint # Success # ec2messages.us-east-2.amazonaws.com
is reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to ssmmessages endpoint # Success # ssmmessages.us-east-2.amazonaws.com
is reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to s3 endpoint
# Success # s3.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to kms endpoint
# Success # kms.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to logs endpoint
# Success # logs.us-east-2.amazonaws.com is
reachable
#
###################################################################################################
# Connectivity to monitoring endpoint
# Success # monitoring.us-east-2.amazonaws.com
is reachable
#
###################################################################################################
# AWS Credentials
# Success # Credentials are for
#
#
#
# arn:aws:sts::123456789012:assumedrole/SSM-Role/i-123abc45EXAMPLE #
#
#
# and will expire at 2021-09-02
13:24:42 +0000 UTC
#
###################################################################################################
# Agent service
# Success # Agent service is running and is
running as expected user
#
###################################################################################################
# Proxy configuration
# Skipped # No proxy configuration detected
#
###################################################################################################
# Windows sysprep image state
# Success # Windows image state value is at
desired value IMAGE_STATE_COMPLETE #
###################################################################################################
# SSM Agent version
# Success # SSM Agent version is 3.0.1209.0,
latest agent version in us-east-2 #
#
#
# is 3.1.192.0
#
###################################################################################################

A tabela a seguir fornece detalhes adicionais para cada uma das verificações realizadas pela ssm-cli.

Verificações de diagnóstico do ssm-cli
Check

Detalhes

Serviço de metadados da instância do Amazon
EC2

A instância alcança o serviço de metadados da
instância. Um teste com falha indica um problema
de conectividade para http://169.254.169.254, que
pode ser causado por configurações de proxy e
firewall de rota local, proxy ou sistema operacional
(SO).

Registro de instância híbrida

Se o SSM Agent está registrado usando uma
ativação híbrida.

Conectividade com o endpoint ssm

A instância é capaz de alcançar os endpoints
de serviço do Systems Manager na porta
TCP 443. Um teste com falha indica
problemas de conectividade para https://
ssm.region.amazonaws.com, dependendo
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Check

Detalhes
da Região da AWS onde a instância estiver
localizada. Problemas de conectividade podem
ser causados pela configuração da VPC, incluindo
grupos de segurança, listas de controle de acesso
à rede, tabelas de rotas ou firewalls e proxies do
SO.

Conectividade com o endpoint ec2messages

A instância é capaz de alcançar os endpoints
de serviço do Systems Manager na porta
TCP 443. Um teste com falha indica
problemas de conectividade para https://
ec2messages.region.amazonaws.com,
dependendo da Região da AWS onde a instância
estiver localizada. Problemas de conectividade
podem ser causados pela configuração da VPC,
incluindo grupos de segurança, listas de controle
de acesso à rede, tabelas de rotas ou firewalls e
proxies do SO.

Conectividade com o endpoint ssmmessages

A instância é capaz de alcançar os endpoints
de serviço do Systems Manager na porta
TCP 443. Um teste com falha indica
problemas de conectividade para https://
ssmmessages.region.amazonaws.com,
dependendo da Região da AWS onde a instância
estiver localizada. Problemas de conectividade
podem ser causados pela configuração da VPC,
incluindo grupos de segurança, listas de controle
de acesso à rede, tabelas de rotas ou firewalls e
proxies do SO.

Conectividade com o endpoint s3

A instância alcança os endpoints de serviço
do Amazon Simple Storage Service na
porta TCP 443. Um teste com falha indica
problemas de conectividade para https://
s3.region.amazonaws.com, dependendo
da Região da AWS onde a instância estiver
localizada. A conectividade com esse endpoint não
é necessária para que uma instância apareça na
lista de instâncias gerenciadas.

Conectividade com o endpoint kms

A instância alcança os endpoints de serviço
do AWS Key Management Service na
porta TCP 443. Um teste com falha indica
problemas de conectividade para https://
kms.region.amazonaws.com, dependendo
da Região da AWS onde a instância estiver
localizada. A conectividade com esse endpoint não
é necessária para que uma instância apareça na
lista de instâncias gerenciadas.
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Check

Detalhes

Conectividade com o endpoint logs

A instância alcança os endpoints de serviço do
Amazon CloudWatch Logs na porta TCP 443. Um
teste com falha indica problemas de conectividade
para https://logs.region.amazonaws.com,
dependendo da Região da AWS onde a instância
estiver localizada. A conectividade com esse
endpoint não é necessária para que uma instância
apareça na lista de instâncias gerenciadas.

Conectividade com o endpoint monitoring

A instância alcança os endpoints de serviço do
CloudWatch na porta TCP 443. Um teste com falha
indica problemas de conectividade para https://
monitoring.region.amazonaws.com, dependendo
da Região da AWS onde a instância estiver
localizada. A conectividade com esse endpoint não
é necessária para que uma instância apareça na
lista de instâncias gerenciadas.

Credenciais da AWS

Se o SSM Agent tem as credenciais necessárias
com base no perfil da instância do IAM anexado à
instância. Um teste com falha indica que nenhum
perfil da instância está anexado à instância ou que
não contém as permissões necessárias para o
Systems Manager.

Serviço de agente

Se o serviço do SSM Agent está em execução e
se está sendo executado como raiz para Linux
ou como SISTEMA para Windows. Um teste com
falha indica o serviço do SSM Agent não está em
execução ou não está sendo executado como raiz
ou SISTEMA.

Configuração do proxy

Se o SSM Agent está configurado para usar um
proxy.

Estado da imagem do Sysprep (somente Windows)

O estado do Sysprep na instância. O SSM Agent
não iniciará na instância se o estado Sysprep for
um valor diferente de IMAGE_STATE_COMPLETE.

SSM Agent versão do

Se a versão mais recente disponível do SSM Agent
está instalada.

Conecte-se usando o Desktop Remoto
Agora, é possível usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para estabelecer conexão
com suas instâncias do Windows Server 2012 RTM e posterior usando Remote Desktop Protocol (RDP).
Essas sessões do Desktop Remoto com tecnologia NICE DCV fornecem conexões seguras para suas
instâncias diretamente do navegador. Com o Fleet Manager, você pode conectar no máximo quatro
instâncias por janela do navegador. Atualmente, o Fleet Manager oferece suporte somente a entradas no
idioma inglês. Embora você possa se conectar a instâncias com Fleet Manager usando RDP sem abrir
nenhuma porta de entrada, o Fleet Manager só oferece suporte a configurações de sistema operacional
que usem a porta RDP padrão 3389 no momento. Se você alterou o valor da porta de escuta para RDP em
sua instância, o Fleet Manager falhará ao estabelecer a conexão. Ao se conectar à instância, é possível
usar credenciais do Windows ou o par de chaves do Amazon EC2 (arquivo.pem) associado à instância
para autenticação. Para obter mais informações sobre pares de chaves do Amazon EC2, consulte Pares
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de chaves do Amazon EC2 e instâncias do Linux e Pares de chaves do Amazon EC2 e instâncias do
Windows no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux e Guia do usuário do Amazon EC2
para instâncias do Windows.
Como alternativa, se você estiver autenticado para o AWS Management Console usando o AWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), o Fleet Manager integra-se ao IAM Identity Center,
para que você possa se conectar às suas instâncias sem fornecer credenciais adicionais. O Fleet Manager
é compatível com conexões RDP autenticadas do IAM Identity Center na mesma Região da AWS onde
você habilitou o IAM Identity Center, e os nomes de usuários podem ter no máximo 16 caracteres.
Para conexões RDP autenticadas do IAM Identity Center, o Fleet Manager cria um usuário local que é
adicionado ao grupo de administradores locais na instância que persiste após o término da conexão. Não
há suporte para conexões RDP autenticadas do IAM Identity Center para nós que são controladores de
domínio do Microsoft Active Directory.

Important
Observe os seguintes detalhes importantes.
• Para usar Fleet Manager com o RDP, você deve ter o SSM Agent versão 3.0.222.0 ou
superior em execução em suas instâncias. Para obter informações sobre como determinar o
número da versão em execução em uma instância, consulte Verificar o número de versão do
SSM Agent (p. 135). Para obter informações sobre como instalar manualmente ou atualizar
automaticamente o SSM Agent, consulte Trabalho com SSM Agent (p. 70).
• Fleet Manager As conexões RDP têm uma duração máxima da sessão de 60 minutos. Quando
essa duração for atingida,Fleet Manager desconecta a sessão. Você pode se reconectar à
mesma sessão usando suas credenciais. Como alternativa, é possível selecionar Renew
session (Renovar sessão) antes do término da sessão para reiniciar o temporizador de duração.
• As conexões RDP do Fleet Manager têm um tempo limite de sessão ocioso de 10 minutos.
Quando essa duração for atingida,Fleet Manager desconecta a sessão. Você pode se
reconectar à mesma sessão usando suas credenciais.
• Por padrão, você pode ter no máximo 5 conexões RDP simultâneas do Fleet Manager na
mesma Conta da AWS e Região da AWS. Você pode solicitar um aumento da cota de serviço
usando o console do Service Quotas para até 25 conexões RDP simultâneas. Para obter mais
informações, consulte Solicitar um aumento de cota no Guia do usuário do Service Quotas.
• Se você estiver se conectando a uma instância Windows Server 2022, talvez seja necessário
instalar a versão 2.2.2 ou posterior do modulo PSReadLine para garantir a funcionalidade do
teclado ao usar o PowerShell. O comando a seguir é um exemplo.
Install-Module `
-Name PSReadLine `
-Repository PSGallery `
-MinimumVersion 2.2.2

Como o Fleet Manager usa o Session Manager para se conectar a instâncias do Windows usando o RDP,
você deve preencher os pré-requisitos para o Session Manager antes de usar esse recurso. O Session
Manager é um recurso do AWS Systems Manager. As preferências da sessão no Conta da AWS e Região
da AWS são aplicadas ao se conectar às instâncias usando o RDP. Para obter informações sobre como
configurar o Session Manager, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).
Além das permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) necessárias para o Systems
Manager e o Session Manager, o usuário ou a função que você usa para acessar o console deverá
permitir as seguintes ações:
• ssm-guiconnect:CancelConnection
• ssm-guiconnect:GetConnection
• ssm-guiconnect:StartConnection
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Os exemplos a seguir são de políticas do IAM para conexão com instâncias usando o RDP com o Fleet
Manager. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.

Política padrão
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EC2",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:GetPasswordData"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SSM",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:GetInventorySchema"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "TerminateSession",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id": [
"${aws:userid}"
]
}
}
},
{
"Sid": "SSMStartSession",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:account-id:instance/*",
"arn:aws:ssm:*:account-id:managed-instance/*",
"arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartPortForwardingSession"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
}
}
},
{
"Sid": "GuiConnect",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm-guiconnect:CancelConnection",
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"ssm-guiconnect:GetConnection",
"ssm-guiconnect:StartConnection"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Política para conectar-se a instâncias com tags específicas
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EC2",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:GetPasswordData"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SSM",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:GetInventorySchema"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SSMStartSession",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartPortForwardingSession"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
}
}
},
{
"Sid": "AccessTaggedInstances",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:account-id:instance/*",
"arn:aws:ssm:*:account-id:managed-instance/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/tag key": [
"tag value"
]
}
}
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},
{

}

]

}

"Sid": "GuiConnect",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm-guiconnect:CancelConnection",
"ssm-guiconnect:GetConnection",
"ssm-guiconnect:StartConnection"
],
"Resource": "*"

Política para usuários do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SSO",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sso:ListDirectoryAssociations*",
"identitystore:DescribeUser"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "EC2",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:GetPasswordData"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SSM",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:GetInventorySchema"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "TerminateSession",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id": [
"${aws:userName}"
]
}
}
},
{
"Sid": "SSMStartSession",
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},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
}
}
"Sid": "SSMSendCommand",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:SendCommand"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
}
}
"Sid": "GuiConnect",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm-guiconnect:CancelConnection",
"ssm-guiconnect:GetConnection",
"ssm-guiconnect:StartConnection"
],
"Resource": "*"

Para conectar-se a instâncias usando o RDP com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado da instância à qual você deseja se conectar usando RDP.

4.

No menu Node actions (Ações do nó), selecione Connect Remote Desktop (Conectar Desktop
Remoto).

5.

Escolha o seu Tipo de autenticação preferido. Se você escolher User credentials (Credenciais do
usuário), insira o nome de usuário e a senha da conta de usuário do Windows que quiser usar ao
se conectar à instância. Se você escolher Key pair (Par de chaves), escolha a opção Browse local
machine (Navegar pela máquina local) para navegar na máquina local e escolher a chave PEM
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associada à sua instância, ou copiar e colar o conteúdo no campo vazio depois de escolher a opção
Paste key pair content (Colar conteúdo do par de chaves).
6.

Selecione Connect (Conectar-se).

Trabalhar com o sistema de arquivos
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para trabalhar com o sistema
de arquivos em seus nós gerenciados. Usando o Fleet Manager, você pode exibir informações sobre os
dados do diretório e do arquivo armazenados nos volumes anexados aos nós gerenciados. Por exemplo,
você pode visualizar o nome, o tamanho, a extensão, o proprietário e as permissões para suas pastas e
arquivos. Até 10.000 linhas de dados de arquivo podem ser visualizadas como texto do console do Fleet
Manager. Você também pode usar esse recurso para arquivos tail. Ao usar o tail para exibir os dados
do arquivo, as últimas 10 linhas do arquivo são exibidas inicialmente. À medida que novas linhas de dados
são gravadas no arquivo, a exibição é atualizada em tempo real. Como resultado, você pode revisar os
dados de log do console, o que pode melhorar a eficiência da solução de problemas e da administração
de sistemas. Além disso, você pode criar diretórios e copiar, cortar, colar, renomear ou excluir arquivos e
diretórios.
Recomendamos criar um backup do registro ou tirar um snapshot dos volumes do Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) anexados ao nó gerenciado. Ao copiar ou cortar e colar arquivos, os arquivos e
diretórios existentes no caminho de destino com o mesmo nome dos novos arquivos ou diretórios são
substituídos. Problemas sérios podem ocorrer se você substituir ou modificar arquivos e diretórios do
sistema. A AWS não garante que esses problemas possam ser resolvidos. Modifique os arquivos do
sistema por sua conta e risco. Você é responsável por todas as alterações feitas em arquivos e diretórios e
por garantir que tenha backups. A exclusão ou substituição de arquivos e diretórios não pode ser desfeita.

Note
O Fleet Manager usa o Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para obter
previsualizações do texto e arquivos tail. Em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2), o perfil anexado às instâncias gerenciadas deve fornecer permissões para
o Session Manager usar esse recurso. Para obter mais informações sobre como adicionar
permissões do Session Manager a um perfil de instância, consulte Adicionar permissões do
Session Manager a uma função do IAM existente (p. 958). Além disso, o AWS Key Management
Service (AWS KMS) deve ser ativado nas suas preferências de sessão para usar os recursos do
Fleet Manager. Para obter mais informações sobre como habilitar a criptografia do AWS KMS
para o Session Manager, consulte Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão
(console) (p. 983).

Para visualizar o sistema de arquivos com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link do nó gerenciado com o sistema de arquivos que deseja visualizar.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

Para exibir as visualizações de texto de arquivos com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
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- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
3.

Selecione o link do nó gerenciado com os arquivos que deseja previsualizar.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

5.

Selecione o File name (Nome do arquivo) no diretório que contém o arquivo que você quer
previsualizar.

6.

Selecione o botão ao lado do arquivo cujo conteúdo você deseja visualizar.

7.

No menu Actions (Ações), selecione Preview as text (Visualizar como texto)

Para acompanhar arquivos com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link do nó gerenciado com os arquivos que deseja acompanhar.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

5.

Selecione o File name (Nome do arquivo) no diretório que contém o arquivo que você quer
acompanhar.

6.

Selecione o botão ao lado do arquivo cujo conteúdo você deseja acompanhar.

7.

No menu Actions (Ações), selecione Tail file (Arquivo final).

Para copiar ou cortar e colar arquivos ou diretórios com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link do nó gerenciado com os arquivos que deseja copiar ou cortar e colar.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

5.

Para copiar ou cortar um arquivo, selecione a opção File name (Nome do arquivo) no diretório que
contém o arquivo que você quiser copiar ou cortar. Para copiar ou cortar um diretório, escolha o botão
ao lado do diretório que você quiser copiar ou cortar e prossiga para a etapa 8.

6.

Selecione o botão ao lado do arquivo cujo conteúdo você deseja copiar ou cortar.

7.

No menu Actions (Ações), escolha Copy (Copiar) ou Cut (Cortar).

8.

Na exibição File system (Sistema de arquivos), selecione o botão ao lado do diretório no qual deseja
colar o arquivo.

9.

No menu Actions (Ações), escolha Start (Iniciar).

Para renomear arquivos ou diretórios com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link do nó gerenciado com os arquivos ou diretórios que deseja renomear.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

5.

Para renomear um arquivo, selecione a opção File name (Nome do arquivo) no diretório que contém o
arquivo que você deseja renomear. Para renomear um diretório, escolha o botão ao lado do diretório
que você deseja renomear e, em seguida, prossiga para a etapa 8.

6.

Selecione o botão ao lado do arquivo cujo conteúdo você deseja renomear.

7.

No menu Actions (Ações), escolha Rename (Renomear).

8.

No campo File name (Nome do arquivo), insira o novo nome para o arquivo e selecione Rename
(Renomear).

Para excluir arquivos ou diretórios com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link do nó gerenciado com os arquivos ou diretórios que deseja excluir.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

5.

Para excluir um arquivo, selecione a opção File name (Nome do arquivo) no diretório que contém o
arquivo que você deseja renomear. Para excluir um diretório, escolha o botão ao lado do diretório que
você quer excluir e prossiga para a etapa 7.

6.

Selecione o botão ao lado do arquivo cujo conteúdo você deseja excluir.

7.

No menu Ações, escolha Excluir.

Como criar um diretório com Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link para o nó gerenciado no qual você deseja criar um diretório.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione File system (Sistema de arquivos).

5.

Selecione o File name (Nome do arquivo) no diretório em que você deseja criar um novo diretório.

6.

Selecione Create directory (Criar diretório).

7.

No campo Directory name (Nome do diretório), insira o nome do novo diretório e selecione Create
directory (Criar diretório).
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Monitoramento da performance dos nós
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para exibir dados de
performance dos nós gerenciados em tempo real. Os dados de performance são recuperados dos
contadores de performance.
Os contadores de performance a seguir estão disponíveis no Fleet Manager:
• Utilização da CPU
• Utilização de entrada/saída (E/S) do disco
• Tráfego de rede
• Uso de memória

Note
O Fleet Manager usa o Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para recuperar
dados de performance. Em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), o perfil
anexado às instâncias gerenciadas deve fornecer permissões para o Session Manager usar esse
recurso. Para obter mais informações sobre como adicionar permissões do Session Manager a
um perfil de instância, consulte Adicionar permissões do Session Manager a uma função do IAM
existente (p. 958). Além disso, o AWS Key Management Service (AWS KMS) deve ser ativado
nas suas preferências de sessão para usar os recursos do Fleet Manager. Para obter mais
informações sobre como ativar a criptografia do AWS KMS para o Session Manager, consulte
Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983).

Para visualizar os dados de performance com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ou-

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
Selecione o botão ao lado do nó gerenciado cuja performance você deseja monitorar.

4.
5.

Escolha View details (Exibir detalhes).
No menu Tools (Ferramentas), selecione Performance counters (Contadores de performance).

Trabalhando com processos
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para trabalhar com processos
em suas instâncias gerenciadas. Usando o Fleet Manager, você pode visualizar informações sobre
processos. Por exemplo, você pode ver a utilização da CPU e o uso da memória dos processos, além de
identificadores e threads. Com o Fleet Manager, você pode iniciar e encerrar processos no console.

Note
O Fleet Manager usa o Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para recuperar
dados de processos. Em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), o perfil
anexado às instâncias gerenciadas deve fornecer permissões para o Session Manager usar esse
recurso. Para obter mais informações sobre como adicionar permissões do Session Manager a
um perfil de instância, consulte Adicionar permissões do Session Manager a uma função do IAM
existente (p. 958). Além disso, o AWS Key Management Service (AWS KMS) deve ser ativado
nas suas preferências de sessão para usar os recursos do Fleet Manager. Para obter mais
informações sobre como ativar a criptografia do AWS KMS para o Session Manager, consulte
Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983).
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Para visualizar detalhes sobre processos com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link da instância cujos processos você deseja visualizar.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Processes (Processos).

Para iniciar um processo com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link da instância em que você deseja iniciar um processo.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Processes (Processos).

5.

Selecione Start new process (Iniciar um novo processo).

6.

No campo Process name or full path (Nome do processo ou caminho completo), informe o nome do
processo ou o caminho completo para o executável.

7.

(Opcional) No campo Diretório de trabalho, insira o caminho do diretório onde deseja que o processo
seja executado.

Para encerrar um processo com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o link da instância em que você deseja iniciar um processo.

4.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Processes (Processos).

5.

Selecione o botão ao lado do processo que você deseja encerrar.

6.

No menu suspenso Actions (Ações), escolha Terminate process (Encerrar o processo) ou Terminate
process tree (Encerrar a árvore de processos).

Note
O encerramento de uma árvore de processos também encerra todos os processos e
aplicações que usam esse processo.

Visualizar logs do
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para exibir dados de log
armazenados em seus nós gerenciados. Para nós gerenciados do Windows, você pode visualizar logs
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de eventos do Windows e copiar os detalhes deles do console. Para ajudar você a pesquisar eventos,
filtre os logs de eventos do Windows por Event level (Nível do evento), Event ID (ID do evento), Event
source (Origem do evento), e Time created (Hora da criação). Você também pode exibir outros dados de
log usando o procedimento para exibir o sistema de arquivos. Para obter mais informações sobre como
visualizar o sistema de arquivos com o Fleet Manager, consulte Trabalhar com o sistema de arquivos
(p. 857).

Para visualizar logs de eventos do Windows com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado cujos logs de eventos você deseja exibir.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.
6.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Windows event logs (Logs de eventos do Windows).
Selecione o Nome do log que contém os eventos que você deseja visualizar.

7.

Selecione o botão ao lado do Log name (Nome do log) que você deseja visualizar e escolha View
events (Visualizar eventos).
Selecione o botão ao lado do evento que você deseja visualizar e escolha View events (Visualizar
eventos).
(Opcional) Selecione COPY as JSON (Copiar como JSON) para copiar os detalhes do evento para a
área de transferência.

8.
9.

Gerenciamento de usuários
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para gerenciar contas de usuário
do sistema operacional (SO) em seus nós gerenciados. Por exemplo, você pode criar e excluir usuários e
grupos. Além disso, você pode exibir detalhes como associação de grupo, funções de usuário e status.

Important
O Fleet Manager usa Run Command e Session Manager, recursos do AWS Systems Manager,
para várias operações de gerenciamento de usuários. Como resultado, um usuário poderia
conceder permissões a uma conta de usuário do sistema operacional que, de outra forma, não
poderia fazê-lo. Isso ocorre porque o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é executado em
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usando permissões raiz (Linux) ou
permissões do SISTEMA (Windows Server). Para obter mais informações sobre como restringir
o acesso a comandos de nível raiz por meio do SSM Agent, consulte Restringir o acesso aos
comandos em nível raiz por meio do SSM Agent (p. 140). Para restringir o acesso a esse recurso,
recomendamos criar políticas do AWS Identity and Access Management(IAM) para seus usuários
que só permitem acesso às ações definidas por você. Para obter mais informações sobre
como criar políticas do IAM, consulte Fleet Manager e Etapa 1: Criar uma política do IAM com
permissões para o Fleet Manager (p. 824).

Crie um usuário ou grupo
Note
O Fleet Manager usa o Session Manager para definir senhas para novos usuários. Para
instâncias do Amazon EC2, o perfil anexado às instâncias gerenciadas deve fornecer permissões
para o Session Manager usar esse recurso. Para obter mais informações sobre como adicionar
permissões do Session Manager a um perfil de instância, consulte Adicionar permissões do
Session Manager a uma função do IAM existente (p. 958). Além disso, o AWS Key Management
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Service (AWS KMS) deve ser ativado nas suas preferências de sessão para usar os recursos do
Fleet Manager. Para obter mais informações sobre como habilitar a criptografia do AWS KMS
para o Session Manager, consulte Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão
(console) (p. 983).

Para criar uma conta de usuário do SO com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado no qual você deseja criar um novo usuário.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Users and groups (Usuários e grupos).

6.

Selecione a guia Users (Usuários) e, em seguida, Add users (Adicionar usuários).

7.

Insira um valor para o Nome do novo usuário.

8.

(Recomendado) Marque a caixa de seleção ao lado de Set password (Definir senha). Você será
solicitado a fornecer uma senha para o novo usuário no final do procedimento.

9.

Selecione Create user (Criar usuário). Se você marcou a caixa de seleção para criar uma senha para
o novo usuário, você será solicitado a inserir um valor para a senha e selecionar Done (Concluído). Se
a senha especificada não atender aos requisitos definidos pelas políticas locais ou de domínio do nó
gerenciado, um erro será retornado.

Para criar um grupo de SO com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado no qual você deseja criar um grupo.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Users and groups (Usuários e grupos).

6.

Escolha a guia Groups (Grupos) e escolha Create group (Criar grupo).

7.

Insira um valor para o Nome do novo grupo.

8.

(Opcional) Insira um valor para a Descrição do novo grupo.

9.

(Opcional) Selecione os usuários a serem adicionados aos Membros do grupo para o novo grupo.

10. Selecione Create group (Criar grupo).

Atualize a associação do usuário ou grupo
Para adicionar uma conta de usuário do SO a um novo grupo com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
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Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado onde a conta de usuário existir e a qual você deseja
atualizar.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Users and groups (Usuários e grupos).

6.

Escolha a guia Users.

7.

Selecione o botão ao lado do usuário que você quiser atualizar.

8.

No menu Actions (Ações), selecione Add user to group (Adicionar usuário ao grupo).

9.

Selecione o grupo ao qual você deseja adicionar o usuário em Add to group (Adicionar ao grupo).

10. Selecione Add user to group (Adicionar usuário ao grupo).

Para editar a associação de um grupo de SO com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado onde o grupo existir e o qual você deseja atualizar.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Users and groups (Usuários e grupos).

6.

Escolha a guia Groups (Grupos).

7.

Selecione o botão ao lado do grupo que você quiser atualizar.

8.

No menu Actions (Ações), escolha Modify group (Modificar grupo).

9.

Selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover em Group members (Membros do
grupo).

10. Selecione Modify group (Modificar grupo).

Exclua um grupo de usuários.
Para excluir uma conta de usuário do SO com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado onde a conta de usuário existir e a qual você deseja
excluir.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Users and groups (Usuários e grupos).

6.

Escolha a guia Users.

7.

Selecione o botão ao lado do usuário que você quiser excluir.

8.

No menu Actions (Ações), escolha Delete local group (Excluir usuário local).
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Para excluir um grupo de SO com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado onde o grupo existir e o qual você deseja excluir.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Users and groups (Usuários e grupos).

6.

Selecione a guia Groups (Grupos).

7.

Selecione o botão ao lado do grupo que você quiser atualizar.

8.

No menu Actions (Ações), escolha Delete local group (Excluir grupo local).

Gerenciamento de registro do Windows
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para gerenciar o registro em
seus nós gerenciados do Windows. No console do Fleet Manager, você pode criar, copiar, atualizar e
excluir entradas e valores do registro.

Important
Recomendamos criar um backup do registro ou tirar um snapshot do volume raiz do Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) anexado ao nó gerenciado, antes de modificar o registro.
Problemas sérios podem ocorrer se você modificar o registro incorretamente. Esses problemas
podem exigir que você reinstale o sistema operacional ou restaure o volume raiz do nó com um
snapshot. A AWS não garante que esses problemas possam ser resolvidos. Modifique o registro
por sua conta e risco. Você é responsável por todas as alterações no Registro e por garantir que
tenha backups.

Criar uma entrada ou do registro do Windows
Para criar uma chave do registro do Windows com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado no qual você deseja criar uma chave de registro.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Windows registry (Registro do Windows).

6.

Selecione o hive em que você deseja criar uma nova chave do registro escolhendo Registry name
(Nome do registro).

7.

No menu Create (Criar), selecione Create registry key (Criar chave do registro).

8.

Selecione o botão ao lado da entrada de registro na qual você quer criar uma nova chave.

9.

Selecione Create registry key (Criar chave de registro).

10. Insira um valor para o Nome da nova chave do registro e selecione Submit (Enviar).
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Para criar uma entrada do registro do Windows com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado da instância na qual você quer criar uma entrada de registro.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Windows registry (Registro do Windows).

6.

Selecione o hive e a chave de registro subsequente em que você deseja criar uma nova entrada do
registro, escolhendo Registry name (Nome do registro).

7.

No menu Create (Criar), selecione Create registry entry (Criar entrada do registro).

8.

Insira um valor para o Nome da nova entrada de registro.

9.

Selecione o Tipo de valor que você quer criar para a entrada do registro. Para obter mais informações
sobre os tipos de valor do registro, consulte Tipos de valor do registro.

10. Insira um valor para o Valor da nova entrada de registro.

Atualize uma entrada do registro do Windows
Para atualizar uma entrada do registro do Windows com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado no qual você deseja atualizar uma entrada de registro.

4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Windows registry (Registro do Windows).

6.

Selecione o hive e a chave de registro subsequente que você quiser atualizar, escolhendo Registry
name (Nome do registro).

7.

Selecione o botão ao lado da entrada de registro que você quiser atualizar.

8.

No menu Actions (Ações), escolha Update registry entry (Atualizar entrada do registro).

9.

Insira o novo valor para o Valor da entrada do registro.

10. Escolha Update (Atualizar).

Exclua uma chave ou entrada do registro do Windows
Para excluir uma chave do registro do Windows com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
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3.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado no qual você deseja excluir uma chave de registro.

4.
5.
6.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Windows registry (Registro do Windows).
Selecione o hive e a chave de registro subsequente que você quiser excluir, escolhendo Registry
name (Nome do registro).
Selecione o botão ao lado da chave de registro que você quiser excluir.

7.

No menu Actions (Ações), escolha Delete registry key (Excluir chave do registro).

Para excluir uma entrada do registro do Windows com o Fleet Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.
4.

Selecione o botão ao lado do nó gerenciado no qual você deseja excluir uma entrada de registro.
Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Windows registry (Registro do Windows).

6.

Selecione o hive e a chave de registro subsequente contendo a entrada que você quiser excluir,
escolhendo Registry name (Nome do registro).

7.

Selecione o botão ao lado da entrada de registro que você quiser excluir.

8.

No menu Actions (Ações), escolha Delete registry entry (Excluir entrada do registro).

Acessar o Red Hat Knowledgebase Portal
Você pode usar o Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para acessar o portal
Knowledgebase se você for um cliente da Red Hat. Você é considerado um cliente da Red Hat se você
executar instâncias Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ou usar os serviços do RHEL no AWS. O portal
Knowledgebase inclui binários, fóruns de compartilhamento de conhecimento e discussões para suporte
da comunidade, que estão disponíveis apenas para clientes licenciados pela Red Hat.
Além das permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) necessárias para o Systems
Manager e o Fleet Manager, o usuário ou a função que você usa para acessar o console deverá permitir a
ação do rhelkb:GetRhelURL para acessar o portal Knowledgebase.

Para acessar o Red Hat Knowledgebase Portal
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ou-

3.
4.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
Selecione a instância RHEL que você deseja usar para se conectar ao Red Hat Knowledgebase
Portal.
Selecione a lista suspensa Account management (Gerenciamento de contas). Em seguida, escolha
Access Red Hat Knowledgebase (Acessar o Red Hat Knowledgebase). Você será redirecionado para
a página do Red Hat Knowledgebase.

Se você usar RHEL na AWS para executar workloads do RHEL totalmente compatíveis, você também
poderá acessar o Red Hat Knowledgebase por meio do site da Red Hat usando suas credenciais da AWS.
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Conformidade com o AWS Systems Manager
Você pode usar o Compliance, um recurso do AWS Systems Manager, para verificar a conformidade
dos patches e as inconsistências de configuração em sua frota de nós gerenciados. Você pode coletar e
agregar dados da Contas da AWS e regiões, e depois fazer buscas detalhadas em recursos específicos
que não forem compatíveis. Por padrão, o Compliance exibe dados de conformidade atuais sobre
aplicação de patches no Patch Manager e associações no State Manager. (Patch Manager e State
Manager também são recursos do AWS Systems Manager). Para começar a usar o Compliance, abra o
console do Systems Manager (Gerenciador de sistemas). No painel de navegação, selecione Compliance
(Conformidade).
Dados de conformidade de patches do Patch Manager pode ser enviado para oAWS Security Hub. O
Security Hub oferece uma visão abrangente dos alertas de segurança de alta prioridade e do status
de conformidade. Também monitora o estado de aplicação de patches da sua frota. Para obter mais
informações, consulte Integrar o Patch Manager ao AWS Security Hub (p. 1278).
O Compliance oferece os seguintes benefícios e recursos adicionais:
• Visualizar o histórico de conformidade e o controle de alterações para os dados da aplicação de patch
do Patch Manager e as associações do State Manager usando o AWS Config.
• Personalizar a conformidade do para criar seus próprios tipos de conformidade com base em seus
requisitos de TI ou de negócios.
• Corrija problemas usando o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, do State Manager
ou do Amazon EventBridge.
• Faça a portabilidade dos dados para o Amazon Athena e o Amazon QuickSight para gerar relatórios em
toda a frota.

Suporte ao EventBridge
Esse recurso do Systems Manager tem suporte como um tipo de evento nas regras do Amazon
EventBridge. Para obter informações, consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon
EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o Systems
Manager (p. 1623).
Integração do Chef InSpec
O Systems Manager integra-se ao Chef InSpec. InSpec é um framework de tempo de execução de código
aberto que permite criar perfis legíveis no GitHub ou no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Você pode então usar o Systems Manager para executar verificações de compatibilidade e visualizar os
nós gerenciados compatíveis e não compatíveis. Para mais informações, consulte Usar os perfis do Chef
InSpec com o Systems Manager Compliance (p. 1586).
Preços
O Compliance é oferecido sem custo adicional. Você paga apenas pelo recursos da AWS que utilizar.
Índice
• Conceitos básicos do Compliance (p. 869)
• Criar uma sincronização de dados de recursos para o Compliance (p. 869)
• Trabalhar com o Compliance (p. 871)
• Excluir uma sincronização de dados de recursos para o Compliance (p. 874)
• Corrija problemas de conformidade usando o EventBridge (p. 875)
• Demonstrações do Compliance (AWS CLI) (p. 876)
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Conceitos básicos do Compliance
Para começar a usar o Compliance, um recurso do AWS Systems Manager, conclua as seguintes tarefas:
Tarefa

Para obter mais informações

O Compliance funciona com dados de patch
Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13)
no Patch Manager e associações no State
Manager. (Patch Manager e State Manager
também são recursos do AWS Systems Manager).
O Compliance também funciona com tipos de
conformidade personalizados em nós gerenciados
que usam o Systems Manager. Verifique se as
instâncias, dispositivos de borda, servidores onpremises e máquinas virtuais do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) estão configurados
como nós gerenciados verificando os pré-requisitos
do Systems Manager.
Atualize o Systems Manager SSM Agent (SSM
Agent) em seus nós gerenciados para a versão
mais recente.

Trabalho com SSM Agent (p. 70)

Se você planeja monitorar a conformidade de
patches, verifique se configurou o Patch Manager.
Você deve realizar operações de aplicação de
patches usando o Patch Manager antes que o
Compliance possa exibir dados de conformidade
do patch.

AWS Systems Manager Patch Manager (p. 1139)

Se você planeja monitorar a conformidade de
associações, verifique se criou associações do
State Manager. Você deve criar associações
para que o Compliance possa exibir os dados de
conformidade da associação.

AWS Systems Manager State Manager (p. 1077)

(Opcional) Configure o sistema para visualizar
o histórico de conformidade e o controle de
alterações.

Visualizar o histórico de configuração
da conformidade e do controle de
alterações (p. 874)

(Opcional) Crie tipos de conformidade
personalizados.

Demonstrações do Compliance (AWS
CLI) (p. 876)

(Opcional) Crie uma sincronização de dados
de recursos para agregar todos os dados de
conformidade em um bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) de destino.

Criar uma sincronização de dados de recursos
para o Compliance (p. 869)

Criar uma sincronização de dados de recursos para o
Compliance
Você pode usar o recurso de sincronização de dados de recursos no AWS Systems Manager para enviar
dados de conformidade de todos os nós gerenciados para um bucket do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) de destino. Quando você cria a sincronização, você pode especificar nós gerenciados de
várias Contas da AWS, Regiões da AWS e do ambiente híbrido on-premises. Em seguida, a sincronização
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de dados de recursos atualiza automaticamente os dados centralizados quando novos dados de
conformidade forem coletados. Com todos os dados de conformidade armazenados em um bucket do
S3 de destino, você pode usar serviços como o Amazon Athena e Amazon QuickSight para consultar e
analisar os dados agregados. Configurar a sincronização de dados de recursos para o Compliance é uma
operação única.
Use o procedimento a seguir para criar uma sincronização de dados de recursos para o Compliance
usando o AWS Management Console.

Para criar e configurar um bucket do Amazon S3 para sincronização de dados de recursos
(console)
1.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Crie um bucket para armazenar os dados de conformidade agregados. Para obter mais informações,
consulte Criar um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Anote o nome do
bucket e a Região da AWS em que você o criou.

3.

Abra o bucket, escolha a guia Permissions (Permissões) e selecione Bucket Policy (Política de
bucket).

4.

Copie e cole a seguinte política de bucket no editor de políticas. Substitua DOC-EXAMPLE-BUCKET
e Account-ID pelo nome do bucket do S3 que você criou e um ID da Conta da AWS válido.
Opcionalmente, substitua Bucket-Prefix pelo nome de um prefixo do Amazon S3 (subdiretório). Se
você não criou um prefixo, remova Bucket-Prefix/ do ARN na política.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SSMBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
},
{
"Sid": " SSMBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/Bucket-Prefix/*/
accountid=Account_ID_number/*"],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
}
}
}
]
}

Como criar uma sincronização de dados de recurso
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ou-
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Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
3.

Escolha Account management (Gerenciamento de contas), Resource Data Syncs (Sincronizações de
dados do recurso) e Create resource data sync (Criar sincronização de dados do recurso).

4.

No campo Sync name (Nome da sincronização), digite um nome para a configuração de
sincronização.

5.

No campo Bucket name (Nome do bucket), digite o nome do bucket do Amazon S3 que você criou no
início desse procedimento.

6.

(Opcional) No campo Bucket prefix (Prefixo do bucket), digite o nome de um prefixo de bucket do
Amazon S3 (subdiretório).

7.

No campo Bucket region (Região do bucket), escolha This region (Esta região) se o bucket do Amazon
S3 que você criou estiver localizado na região atual da Região da AWS. Se o bucket estiver localizado
em uma Região da AWS diferente, escolha Another region (Outra região) e digite o nome da região.

Note
Se a sincronização e o bucket do Amazon S3 de destino estiverem localizados em diferentes
regiões, você poderá estar sujeito ao preço da transferência de dados. Para obter mais
informações, consulte Preços do Amazon S3.
8.

Escolha Create (Criar).

Trabalhar com o Compliance
Compliance, um recurso do AWS Systems Manager, coleta e relata dados sobre o status da aplicação de
patches no Patch Manager, patches e associações no State Manager (Patch Manager e State Manager
também são recursos do AWS Systems Manager). O Compliance também relata os tipos de conformidade
personalizados que você especificou para os nós gerenciados. Esta seção inclui detalhes sobre cada um
desses tipos de conformidade e sobre como visualizar os dados de conformidade do Systems Manager.
Esta seção também inclui informações sobre como visualizar o histórico de conformidade e o controle de
alterações.

Note
O Systems Manager integra-se ao Chef InSpec. InSpec é um framework de tempo de execução
de código aberto que permite criar perfis legíveis no GitHub ou no Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Em seguida, você pode usar o Systems Manager para executar
verificações de compatibilidade e visualizar instâncias compatíveis e não compatíveis.
Para mais informações, consulte Usar os perfis do Chef InSpec com o Systems Manager
Compliance (p. 1586).

Sobre a conformidade de patches
Após usar o Patch Manager para instalar patches em suas instâncias, as informações do status de
conformidade ficarão imediatamente disponíveis no console ou em resposta aos comandos da AWS
Command Line Interface (AWS CLI) ou a ações de API correspondentes do Systems Manager.
Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Sobre a conformidade de associações do State Manager
Após criar uma ou mais associações do State Manager, as informações de status de conformidade
ficam imediatamente disponíveis no console ou em resposta a comandos da AWS CLI ou a ações de
API correspondentes do Systems Manager. Para associações, o Compliance mostrará os status de
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Compliant ou Non-compliant e o nível de gravidade atribuído à associação, como Critical ou
Medium.

Sobre a conformidade personalizada
Você pode atribuir metadados de conformidade a um nó gerenciado. Esses metadados podem ser
agregados com outros dados de conformidade para fins de relatórios de conformidade. Por exemplo,
digamos que sua empresa execute as versões 2.0, 3.0 e 4.0 do software X em seus nós gerenciados.
A empresa deseja padronizar na versão 4.0, o que significa que as instâncias que executam as versões
2.0 e 3.0 não são compatíveis. É possível usar a operação da API PutComplianceItems para observar
explicitamente quais nós gerenciados estão executando versões antigas do software X. Só é possível
atribuir metadados de conformidade usando a AWS CLI, o AWS Tools for Windows PowerShell ou os
SDKs. O seguinte comando de exemplo da CLI atribui metadados de conformidade a uma instância
gerenciada e especifica o tipo de conformidade no formato necessário Custom:. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm put-compliance-items \
--resource-id i-1234567890abcdef0 \
--resource-type ManagedInstance \
--compliance-type Custom:SoftwareXCheck \
--execution-summary ExecutionTime=AnyStringToDenoteTimeOrDate \
--items Id=Version2.0,Title=SoftwareXVersion,Severity=CRITICAL,Status=NON_COMPLIANT

Windows
aws ssm put-compliance-items ^
--resource-id i-1234567890abcdef0 ^
--resource-type ManagedInstance ^
--compliance-type Custom:SoftwareXCheck ^
--execution-summary ExecutionTime=AnyStringToDenoteTimeOrDate ^
--items Id=Version2.0,Title=SoftwareXVersion,Severity=CRITICAL,Status=NON_COMPLIANT

Note
O parâmetro ResourceType só suporta o ManagedInstance. Se você adicionar conformidade
personalizada a um dispositivo principal do AWS IoT Greengrass gerenciado, você deverá
especificar um ResourceType do ManagedInstance.
Os gerentes do Compliance podem então visualizar resumos ou criar relatórios sobre quais instâncias
são ou não são compatíveis. Você pode atribuir um máximo de 10 tipos de conformidade personalizados
diferentes a um nó gerenciado.
Para obter um exemplo de como criar um tipo de conformidade personalizado e visualizar dados de
conformidade, consulte Demonstrações do Compliance (AWS CLI) (p. 876).

Visualizar dados da conformidade atual
Esta seção descreve como visualizar os dados de conformidade no console do Systems Manager usando
a AWS CLI. Para obter informações sobre como visualizar o histórico de conformidade de patches e de
associações e o controle de alterações, consulte Visualizar o histórico de configuração da conformidade e
do controle de alterações (p. 874).
Tópicos
• Visualizar dados da conformidade atual (console) (p. 873)
• Visualizar dados da conformidade atual (AWS CLI) (p. 873)
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Visualizar dados da conformidade atual (console)
Use o procedimento a seguir para visualizar dados de conformidade no console do Systems Manager.

Para visualizar relatórios de conformidade atuais no console do Systems Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, selecione Compliance
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Compliance (Conformidade) no painel de navegação.

3.

Na seção Compliance dashboard filtering (Filtragem do painel de conformidade), escolha uma opção
para filtrar dados de conformidade. A seção Compliance resources summary (Resumo dos recursos
de conformidade) exibe a contagem de dados de conformidade com base no filtro que você escolheu.

4.

Para analisar detalhadamente um recurso a fim de obter mais informações, role para baixo até a
área Details overview for resources (Visão geral dos detalhes dos recursos) e escolha o ID de um nó
gerenciado.

5.

Na página Instance ID (ID da instância) ou Name (Nome), selecione a guia Configuration compliance
(Conformidade de configuração) para exibir o relatório detalhado de conformidade da configuração
para o nó gerenciado.

Note
Para obter mais informações sobre soluções de problemas com conformidade, consulte Corrija
problemas de conformidade usando o EventBridge (p. 875).

Visualizar dados da conformidade atual (AWS CLI)
Você pode visualizar resumos de dados de conformidade de aplicação de patches, associações e tipos de
conformidade personalizados na AWS CLI usando os seguintes comandos da AWS CLI.
list-compliance-summaries
retorna uma contagem de resumo de status de associação compatíveis e não compatíveis, de acordo
com o filtro que você especificou. (API: ListComplianceSummaries)
list-resource-compliance-summaries
Retorna uma contagem de resumo no nível de recursos. O resumo inclui informações sobre
status compatíveis e não compatíveis, bem como contagens detalhadas de severidade
de itens de conformidade, de acordo com os critérios de filtro que você especifica. (API:
ListResourceComplianceSummaries)
Você pode visualizar dados de conformidade adicionais de aplicação de patches executando os seguintes
comandos na AWS CLI.
describe-patch-group-state
retorna o estado de conformidade de patches agregados de alto nível para um grupo de patches. (API:
DescribePatchGroupState)
describe-instance-patch-states-for-patch-group
retorna o estado do patch de alto nível para as instâncias no grupo de patches especificado. (API:
DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup)
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Note
Para ver uma ilustração de como configurar a aplicação de patches e visualizar os detalhes de
conformidade de patches usando a AWS CLI, consulte Demonstração: Aplicar patches a um
ambiente de servidor (AWS CLI) (p. 1310).

Visualizar o histórico de configuração da conformidade e do
controle de alterações
O Systems Manager Compliance exibe a aplicação de patches e associações atuais dos nós gerenciados.
Você pode visualizar o histórico de conformidade da aplicação de patches e de associações e o controle
de alterações usando o AWS Config. O AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração dos
recursos da AWS em sua conta da Conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados
um com o outro e como eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os
relacionamentos e as configurações foram alterados ao longo do tempo. Para visualizar o histórico de
conformidade da aplicação de patches e das associações e controle de alterações, você deve ativar os
seguintes recursos no AWS Config:
• SSM:PatchCompliance
• SSM:AssociationCompliance
Para obter mais informações sobre como escolher e configurar esses recursos específicos no AWS Config,
consulte Selecionar que recursos o AWS Config registra no Manual do desenvolvedor do AWS Config.

Note
Para obter mais informações sobre a definição de preço do AWS Config, consulte Definição de
preço do .

Excluir uma sincronização de dados de recursos para
o Compliance
Caso você não queira mais usar o AWS Systems Manager Compliance para exibir dados de conformidade,
recomendamos também excluir as sincronizações de dados de recursos usados para a coleta de dados do
Compliance.

Para excluir uma sincronização de dados de recursos do Compliance
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione Account management (Gerenciamento de contas) e Resource data syncs (Sincronizações
de dados do recurso).

4.

Na lista, escolha um sincronização.

Important
Escolha a sincronização usada para o Compliance. O Systems Manager oferece suporte à
sincronização de dados de recursos para vários recursos. Se você escolher a sincronização
874

AWS Systems Manager Guia do usuário
Corrija problemas de conformidade usando o EventBridge

errada, a agregação de dados para o Systems Manager ou para o Systems Manager
Inventory poderá ser interrompida.
5.

Escolha Delete (Excluir).

6.

Exclua o bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) no qual os dados foram
armazenados. Para obter informações sobre como excluir um bucket do Amazon S3, consulte Excluir
um bucket.

Corrija problemas de conformidade usando o
EventBridge
Você pode corrigir problemas de conformidade de patches e associações rapidamente usando o
Run Command, um recurso do AWS Systems Manager. Você pode segmentar a instância ou os
IDs ou etiquetas do dispositivo principal do AWS IoT Greengrass e executar o documento AWSRunPatchBaseline ou o AWS-RefreshAssociation. Se a atualização da associação ou a nova
execução da lista de referência de patches não resolver o problema de conformidade, você precisará
investigar suas associações, listas de referência de patches ou configurações da instância para entender
por que as execuções do Run Command não resolveram o problema.
Para obter mais informações sobre aplicação de patches, consulte AWS Systems Manager Patch
Manager (p. 1139) e Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaseline (p. 1181).
Para obter mais informações sobre associações, consulte Para obter informações, consulte Trabalhar com
associações no Systems Manager. (p. 1082).
Para obter mais informações sobre como executar um comando, consulte Enviar comandos usando o Run
Command do Systems Manager (p. 1036).
Especifique o Compliance como o destino de um evento do EventBridge
Você também pode configurar o Amazon EventBridge para executar uma ação em resposta a eventos
do Systems Manager Compliance. Por exemplo, se um ou mais nós gerenciados não conseguirem
instalar atualizações de patch críticas ou executar uma associação que instale um software antivírus,
você poderá configurar o EventBridge para executar o documento AWS-RunPatchBaseline ou AWSRefreshAssocation quando o evento do Compliance ocorrer.
Use o procedimento a seguir para configurar o Compliance como o destino de um evento do EventBridge.

Para configurar o Compliance como o destino de um evento do EventBridge (console)
1.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

No painel de navegação, escolha Rules (Regras).

3.

Escolha Create rule (Criar regra).

4.

Insira um nome e uma descrição para a regra.
Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra regra na mesma Região da AWS e no mesmo
barramento de eventos.

5.

Em Event bus (Barramento de eventos), escolha o barramento de eventos que você deseja associar a
essa regra. Se você quiser que essa regra responda a eventos correspondentes provenientes da sua
Conta da AWS, selecione default (padrão). Quando um AWS service (Serviço da AWS) na sua conta
emite um evento, ele sempre vai para o barramento de eventos padrão da sua conta.

6.

Em Rule type (Tipo de regra), escolha Rule with an event pattern (Regra com um padrão de evento).

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Em Event source (Origem do evento), escolha Eventos da AWS ou eventos de parceiro do
EventBridge.

875

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Compliance (AWS CLI)

9.

Na seção Event patter (Padrão de evento), selecione Event pattern form (Formulário de padrão de
evento).

10. Em Event source (Origem do evento), escolha AWS services (Serviços da ).
11. Em AWS service (Serviço da AWS), selecione Secrets Manager.
12. Em Event Type (Tipo de evento), escolha Configuration Compliance (Conformidade das
configurações).
13. Em Specific detail type(s) (Tipos de detalhes específicos), escolha Configuration Compliance State
Change (Alteração de estado de conformidade da configuração).
14. Escolha Next (Próximo).
15. Em Target types (Tipos de destino), escolha AWS service (Serviço da AWS).
16. Em Select a target (Selecionar um destino), escolha Systems Manager Run Command.
17. Na lista Document (Documento), escolha um documento do Systems Manager (Documento SSM) para
executar quando seu destino for invocado. Por exemplo, escolha AWS-RunPatchBaseline para um
evento de patch fora de conformidade ou escolha AWS-RefreshAssociation para um evento de
associação fora de conformidade.
18. Especifique informações para os campos e parâmetros restantes.

Note
Campos e parâmetros obrigatórios têm um asterisco (*) ao lado do nome. Para criar um
destino, você deve especificar um valor para cada parâmetro ou campo obrigatório. Se não
fizer isso, o sistema criará a regra, mas a regra não será executada.
19. Escolha Next (Próximo).
20. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte Marcar
recursos do Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
21. Escolha Next (Próximo).
22. Analise os detalhes da regra e escolha Create rule (Criar regra).

Demonstrações do Compliance (AWS CLI)
O procedimento a seguir envolve o processo de usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para
chamar a operação de API PutComplianceItems do AWS Systems Manager para atribuir metadados de
conformidade personalizados a um recurso. Você também pode usar essa operação de API para atribuir
manualmente os metadados de conformidade de associações ou patches a um nó gerenciado, conforme
mostrado na demonstração a seguir. Para obter mais informações sobre conformidade personalizada,
consulte Sobre a conformidade personalizada (p. 872).

Para atribuir metadados de conformidade personalizados a uma instância gerenciada (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para atribuir metadados de conformidade personalizados a um nó
gerenciado. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações. O parâmetro ResourceType só suporta um valor de ManagedInstance. Especifique
esse valor mesmo se você estiver atribuindo metadados de conformidade personalizados a um
dispositivo principal do AWS IoT Greengrass gerenciado.
Linux & macOS
aws ssm put-compliance-items \
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--resource-id instance_ID \
--resource-type ManagedInstance \
--compliance-type Custom:user-defined_string \
--execution-summary ExecutionTime=user-defined_time_and/or_date_value \
--items Id=user-defined_ID,Title=user-defined_title,Severity=one_or_more_commaseparated_severities:CRITICAL, MAJOR, MINOR,INFORMATIONAL, or
UNSPECIFIED,Status=COMPLIANT or NON_COMPLIANT

Windows
aws ssm put-compliance-items ^
--resource-id instance_ID ^
--resource-type ManagedInstance ^
--compliance-type Custom:user-defined_string ^
--execution-summary ExecutionTime=user-defined_time_and/or_date_value ^
--items Id=user-defined_ID,Title=user-defined_title,Severity=one_or_more_commaseparated_severities:CRITICAL, MAJOR, MINOR,INFORMATIONAL, or
UNSPECIFIED,Status=COMPLIANT or NON_COMPLIANT

3.

Repita a etapa anterior para atribuir metadados de conformidade personalizados adicionais a um ou
mais nós. Você também pode atribuir manualmente metadados de conformidade de patches ou de
associação aos nós gerenciados usando os seguintes comandos:
Metadados de conformidade de associações
Linux & macOS
aws ssm put-compliance-items \
--resource-id instance_ID \
--resource-type ManagedInstance \
--compliance-type Association \
--execution-summary ExecutionTime=user-defined_time_and/or_date_value \
--items Id=user-defined_ID,Title=user-defined_title,Severity=one_or_more_commaseparated_severities:CRITICAL, MAJOR, MINOR,INFORMATIONAL, or
UNSPECIFIED,Status=COMPLIANT or NON_COMPLIANT

Windows
aws ssm put-compliance-items ^
--resource-id instance_ID ^
--resource-type ManagedInstance ^
--compliance-type Association ^
--execution-summary ExecutionTime=user-defined_time_and/or_date_value ^
--items Id=user-defined_ID,Title=user-defined_title,Severity=one_or_more_commaseparated_severities:CRITICAL, MAJOR, MINOR,INFORMATIONAL, or
UNSPECIFIED,Status=COMPLIANT or NON_COMPLIANT

Metadados de conformidade de patches
Linux & macOS
aws ssm put-compliance-items \
--resource-id instance_ID \
--resource-type ManagedInstance \
--compliance-type Patch \
--execution-summary ExecutionTime=user-defined_time_and/
or_date_value,ExecutionId=user-defined_ID,ExecutionType=Command \
--items Id=for_example, KB12345,Title=userdefined_title,Severity=one_or_more_comma-separated_severities:CRITICAL,
MAJOR, MINOR,INFORMATIONAL, or UNSPECIFIED,Status=COMPLIANT or
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NON_COMPLIANT,Details="{PatchGroup=name_of_group,PatchSeverity=the_patch_severity,
for example, CRITICAL}"

Windows
aws ssm put-compliance-items ^
--resource-id instance_ID ^
--resource-type ManagedInstance ^
--compliance-type Patch ^
--execution-summary ExecutionTime=user-defined_time_and/
or_date_value,ExecutionId=user-defined_ID,ExecutionType=Command ^
--items Id=for_example, KB12345,Title=userdefined_title,Severity=one_or_more_comma-separated_severities:CRITICAL,
MAJOR, MINOR,INFORMATIONAL, or UNSPECIFIED,Status=COMPLIANT or
NON_COMPLIANT,Details="{PatchGroup=name_of_group,PatchSeverity=the_patch_severity,
for example, CRITICAL}"

4.

Execute o seguinte comando para visualizar uma lista de itens de conformidade para uma instância
gerenciada específica. Use filtros para busca detalhada em dados de conformidade específicos.
Linux & macOS
aws ssm list-compliance-items \
--resource-ids instance_ID \
--resource-types ManagedInstance \
--filters one_or_more_filters

Windows
aws ssm list-compliance-items ^
--resource-ids instance_ID ^
--resource-types ManagedInstance ^
--filters one_or_more_filters

Os exemplos a seguir mostram como usar esse comando com filtros.
Linux & macOS
aws ssm list-compliance-items \
--resource-ids i-02573cafcfEXAMPLE \
--resource-type ManagedInstance \
--filters Key=DocumentName,Values=AWS-RunPowerShellScript
Key=Status,Values=NON_COMPLIANT,Type=NotEqual
Key=Id,Values=cee20ae7-6388-488e-8be1-a88ccEXAMPLE Key=Severity,Values=UNSPECIFIED

Windows
aws ssm list-compliance-items ^
--resource-ids i-02573cafcfEXAMPLE ^
--resource-type ManagedInstance ^
--filters Key=DocumentName,Values=AWS-RunPowerShellScript
Key=Status,Values=NON_COMPLIANT,Type=NotEqual
Key=Id,Values=cee20ae7-6388-488e-8be1-a88ccEXAMPLE Key=Severity,Values=UNSPECIFIED
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Linux & macOS
aws ssm list-resource-compliance-summaries \
--filters Key=OverallSeverity,Values=UNSPECIFIED

Windows
aws ssm list-resource-compliance-summaries ^
--filters Key=OverallSeverity,Values=UNSPECIFIED

Linux & macOS
aws ssm list-resource-compliance-summaries \
--filters Key=OverallSeverity,Values=UNSPECIFIED
Key=ComplianceType,Values=Association Key=InstanceId,Values=i-02573cafcfEXAMPLE

Windows
aws ssm list-resource-compliance-summaries ^
--filters Key=OverallSeverity,Values=UNSPECIFIED
Key=ComplianceType,Values=Association Key=InstanceId,Values=i-02573cafcfEXAMPLE

5.

Execute o seguinte comando para visualizar um resumo dos status de conformidade. Use filtros para
busca detalhada em dados de conformidade específicos.
aws ssm list-resource-compliance-summaries --filters One or more filters.

Os exemplos a seguir mostram como usar esse comando com filtros.
Linux & macOS
aws ssm list-resource-compliance-summaries \
--filters Key=ExecutionType,Values=Command

Windows
aws ssm list-resource-compliance-summaries ^
--filters Key=ExecutionType,Values=Command

Linux & macOS
aws ssm list-resource-compliance-summaries \
--filters Key=AWS:InstanceInformation.PlatformType,Values=Windows
Key=OverallSeverity,Values=CRITICAL

Windows
aws ssm list-resource-compliance-summaries ^
--filters Key=AWS:InstanceInformation.PlatformType,Values=Windows
Key=OverallSeverity,Values=CRITICAL
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6.

Execute o seguinte comando para visualizar uma contagem de resumo de recursos compatíveis
e não compatíveis para um tipo de conformidade. Use filtros para busca detalhada em dados de
conformidade específicos.
aws ssm list-compliance-summaries --filters One or more filters.

Os exemplos a seguir mostram como usar esse comando com filtros.
Linux & macOS
aws ssm list-compliance-summaries \
--filters Key=AWS:InstanceInformation.PlatformType,Values=Windows
Key=PatchGroup,Values=TestGroup

Windows
aws ssm list-compliance-summaries ^
--filters Key=AWS:InstanceInformation.PlatformType,Values=Windows
Key=PatchGroup,Values=TestGroup

Linux & macOS
aws ssm list-compliance-summaries \
--filters Key=AWS:InstanceInformation.PlatformType,Values=Windows
Key=ExecutionId,Values=4adf0526-6aed-4694-97a5-14522EXAMPLE

Windows
aws ssm list-compliance-summaries ^
--filters Key=AWS:InstanceInformation.PlatformType,Values=Windows
Key=ExecutionId,Values=4adf0526-6aed-4694-97a5-14522EXAMPLE

Inventário do AWS Systems Manager
O inventário do AWS Systems Manager fornece visibilidade de seu ambiente de computação da AWS.
Você pode usar o Inventory para coletar metadados dos nós gerenciados. Você pode armazenar esses
metadados em um bucket central do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e usar ferramentas
integradas para consultar os dados e determinar rapidamente quais nós estão executando o software,
as configurações exigidas pela política de software e quais nós precisam ser atualizados. Você pode
configurar o Inventário em todos os nós gerenciados usando um procedimento de apenas um clique.
Você também pode configurar e visualizar dados de inventário de várias Regiões da AWS e Contas da
AWS. Para começar a usar o Inventário, abra o Console do Systems Manager (Console do gerenciador de
sistemas):. No painel de navegação, escolha Inventory.
Se os tipos pré-configurados de metadados coletados pelo Systems Manager Inventory não atenderem
às suas necessidades, você poderá criar um inventário personalizado. O inventário personalizado é
simplesmente um arquivo JSON com informações que você fornece e adiciona ao nó gerenciado em um
diretório específico. Quando o Systems Manager Inventory coleta dados, ele captura esses dados de
inventário personalizados. Por exemplo, se você executa um datacenter grande, poderá especificar o
local do rack de cada um dos seus servidores como um inventário personalizado. Dessa forma, é possível
visualizar os dados de espaço do rack junto com outros dados de inventário.
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Important
O Systems Manager Inventory coleta somente metadados dos nós gerenciados. O Inventory não
acessa informações ou dados proprietários.
A tabela a seguir descreve os tipos de dados que você pode coletar com o Systems Manager Inventory.
A tabela também descreve diferentes ofertas para nós de destino e os intervalos de coleta que você pode
especificar.
Configuração

Detalhes

Tipos de metadados

Você pode configurar o inventário para coletar os
seguintes tipos de dados:
• Aplicativos: nomes de aplicativos, editores,
versões etc.
• Componentes da AWS: driver do EC2, agentes,
versões etc.
• Arquivos: nome, tamanho, versão, data de
instalação, horário de modificação e último
acesso etc.
• Configuração de rede:: endereço IP, endereço
MAC, DNS, gateway, máscara de sub-rede etc.
• Atualizações do Windows: ID de hotfix, instalado
por, instalado por data etc.
• Detalhes de instância: nome do sistema, nome
do sistema operacional (SO), versão do SO,
DNS, domínio, grupo de trabalho, arquitetura do
SO etc.
• Serviços: nome, nome de exibição, status,
serviços dependentes, tipo de serviço, tipo de
início etc.
• Tags (Etiquetas): tags atribuídas a seus nós.
• Registro do Windows: caminho da chave do
registro, nome do valor, tipo de valor e valor.
• Funções do Windows: nome, nome de exibição,
caminho, tipo de recurso, estado de instalação
etc.
• Inventário personalizado: metadados que
foram atribuídos a um nó gerenciado,
conforme descrito em Trabalhar com inventário
personalizado (p. 919).

Note
Para ver uma lista de todos os
metadados coletados pelo Inventário,
consulte Metadados coletados pelo
Inventário (p. 884).
Nós para destino

Você pode optar por inventariar todos os nós
gerenciados em sua Conta da AWS. Selecione
nós ou grupos de destinos de nós individualmente
usando tags. Para obter mais informações sobre
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Configuração

Detalhes
como executar a coleta de inventário em todos
seus nós gerenciados, consulte Inventário de
todos os nós gerenciados na sua Conta da
AWS (p. 900).

Quando coletar informações

Você pode especificar um intervalo de coleta em
termos de minutos, horas e dias. O menor intervalo
de coleta é a cada 30 minutos.

Note
Dependendo da quantidade de dados coletados, o sistema pode demorar vários minutos para
informar os dados na saída que você especificou. Após a coleta das informações, os dados são
enviados por um canal HTTPS seguro para um repositório da AWS de texto simples, acessível
apenas na sua conta da Conta da AWS.
Você pode ver os dados na página Inventory (Inventário) do console do Systems Manager, que inclui
vários cartões predefinidos para ajudar a consultar os dados.
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Note
Os cartões do Inventory filtram automaticamente as instâncias gerenciadas do Amazon EC2,
cujo estado sejam Terminated (Terminada) e Stopped (Interrompida). Para nós gerenciados do
dispositivo principal do AWS IoT Greengrass e on-premises, os cartões do Inventory removem
automaticamente os nós cujo estado é Terminated (Encerrado).
Se você criar uma sincronização de dados de recursos para sincronizar e armazenar todos os seus dados
em um único bucket do Amazon S3, você poderá detalhar esses dados na página Inventory Detailed View
(Visualização detalhada do Inventory). Para mais informações, consulte Consultar dados de inventário de
várias regiões e contas (p. 903).
Suporte ao EventBridge
Esse recurso do Systems Manager tem suporte como um tipo de evento nas regras do Amazon
EventBridge. Para obter informações, consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon
EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o Systems
Manager (p. 1623).
Índice
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• Saiba mais sobre o Systems Manager Inventory (p. 884)
• Configurar o Systems Manager Inventory (p. 891)
• Configurar a coleta de inventário (p. 899)
• Trabalhar com dados do Systems Manager Inventory (p. 903)
• Trabalhar com inventário personalizado (p. 919)
• Visualizar o histórico do inventário e o controle de alterações (p. 929)
• interromper a coleta de dados e excluir os dados do inventário (p. 931)
• Demonstrações do Systems Manager Inventory (p. 932)
• Solucionar problemas com o Systems Manager Inventory (p. 944)

Saiba mais sobre o Systems Manager Inventory
Ao configurar o AWS Systems Manager Inventory, você especifica o tipo de metadados a ser coletado,
os nós gerenciados de onde os metadados devem ser coletados e um cronograma para a coleta de
metadados. Essas configurações são salvas com a Conta da AWS como uma associação do AWS
Systems Manager State Manager. Uma associação é simplesmente uma configuração.

Note
O Inventário apenas coleta metadados. Ele não coleta dados pessoais ou de propriedade.
Tópicos
• Metadados coletados pelo Inventário (p. 884)
• Trabalhar com o inventário de arquivos e do Registro do Windows (p. 889)
• Serviços da AWS relacionados (p. 891)

Metadados coletados pelo Inventário
O exemplo a seguir mostra a lista completa de metadados coletados por cada plugin do AWS Systems
Manager Inventory.
{

"typeName": "AWS:InstanceInformation",
"version": "1.0",
"attributes":[
{ "name": "AgentType",
{ "name": "AgentVersion",
{ "name": "ComputerName",
{ "name": "InstanceId",
{ "name": "IpAddress",
{ "name": "PlatformName",
{ "name": "PlatformType",
{ "name": "PlatformVersion",
{ "name": "ResourceType",
{ "name": "AgentStatus",
{ "name": "InstanceStatus",
]

"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"
"dataType"

},
{

"typeName" : "AWS:Application",
"version": "1.1",
"attributes":[
{ "name": "Name",

"dataType": "STRING"},
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]

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":

"ApplicationType",
"Publisher",
"Version",
"Release",
"Epoch",
"InstalledTime",
"Architecture",
"URL",
"Summary",
"PackageId",

"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":

"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"}

},
{

"typeName" : "AWS:File",
"version": "1.0",
"attributes":[
{ "name": "Name",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Size",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Description",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "FileVersion",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstalledDate",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ModificationTime",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "LastAccessTime",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ProductName",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstalledDir",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ProductLanguage",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "CompanyName",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ProductVersion",
"dataType": "STRING"}
]

},
{

"typeName" : "AWS:Process",
"version": "1.0",
"attributes":[
{ "name": "StartTime",
{ "name": "CommandLine",
{ "name": "User",
{ "name": "FileName",
{ "name": "FileVersion",
{ "name": "FileDescription",
{ "name": "FileSize",
{ "name": "CompanyName",
{ "name": "ProductName",
{ "name": "ProductVersion",
{ "name": "InstalledDate",
{ "name": "InstalledDir",
{ "name": "UsageId",
]

"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":

"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"}

"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":

"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"}

},
{

"typeName": "AWS:AWSComponent",
"version": "1.0",
"attributes":[
{ "name": "Name",
{ "name": "ApplicationType",
{ "name": "Publisher",
{ "name": "Version",
{ "name": "InstalledTime",
{ "name": "Architecture",
{ "name": "URL",
]

},
{

"typeName": "AWS:WindowsUpdate",
"version":"1.0",
"attributes":[
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]

{
{
{
{

"name":
"name":
"name":
"name":

"HotFixId",
"Description",
"InstalledTime",
"InstalledBy",

"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":

"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"}

"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":

"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"},
"STRING"}

},
{

"typeName": "AWS:Network",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "Name",
{ "name": "SubnetMask",
{ "name": "Gateway",
{ "name": "DHCPServer",
{ "name": "DNSServer",
{ "name": "MacAddress",
{ "name": "IPV4",
{ "name": "IPV6",
]

},
{

"typeName": "AWS:PatchSummary",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "PatchGroup",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "BaselineId",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "SnapshotId",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "OwnerInformation",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstalledCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "InstalledPendingRebootCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "InstalledOtherCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "InstalledRejectedCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NotApplicableCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "UnreportedNotApplicableCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "MissingCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "FailedCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "OperationType",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "OperationStartTime",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "OperationEndTime",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstallOverrideList",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "RebootOption",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "LastNoRebootInstallOperationTime", "dataType": "STRING"},
{ "name": "ExecutionId",
"dataType": "STRING",
"isOptional": "true"},
{ "name": "NonCompliantSeverity",
"dataType": "STRING",
"isOptional": "true"},
{ "name": "SecurityNonCompliantCount",
"dataType": "NUMBER",
"isOptional": "true"},
{ "name": "CriticalNonCompliantCount",
"dataType": "NUMBER",
"isOptional": "true"},
{ "name": "OtherNonCompliantCount",
"dataType": "NUMBER",
"isOptional": "true"}
]
},
{
"typeName": "AWS:PatchCompliance",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "Title",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "KBId",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Classification",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Severity",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "State",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstalledTime",
"dataType": "STRING"}
]
},
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"typeName": "AWS:ComplianceItem",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "ComplianceType",
"dataType": "STRING",
"isContext": "true"},
{ "name": "ExecutionId",
"dataType": "STRING",
"isContext": "true"},
{ "name": "ExecutionType",
"dataType": "STRING",
"isContext": "true"},
{ "name": "ExecutionTime",
"dataType": "STRING",
"isContext": "true"},
{ "name": "Id",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Title",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Status",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Severity",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "DocumentName",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "DocumentVersion",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Classification",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "PatchBaselineId",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "PatchSeverity",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "PatchState",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "PatchGroup",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstalledTime",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstallOverrideList",
"dataType": "STRING",
"isOptional": "true"},
{ "name": "DetailedText",
"dataType": "STRING",
"isOptional": "true"},
{ "name": "DetailedLink",
"dataType": "STRING",
"isOptional": "true"},
{ "name": "CVEIds",
"dataType": "STRING",
"isOptional": "true"}
]
},
{
"typeName": "AWS:ComplianceSummary",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "ComplianceType",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "PatchGroup",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "PatchBaselineId",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Status",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "OverallSeverity",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ExecutionId",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ExecutionType",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ExecutionTime",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "CompliantCriticalCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "CompliantHighCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "CompliantMediumCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "CompliantLowCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "CompliantInformationalCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "CompliantUnspecifiedCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NonCompliantCriticalCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NonCompliantHighCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NonCompliantMediumCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NonCompliantLowCount",
"dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NonCompliantInformationalCount", "dataType": "NUMBER"},
{ "name": "NonCompliantUnspecifiedCount",
"dataType": "NUMBER"}
]
},
{
"typeName": "AWS:InstanceDetailedInformation",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "CPUModel",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "CPUCores",
"dataType": "NUMBER"},
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]
},
{

{
{
{
{
{

"name":
"name":
"name":
"name":
"name":

"CPUs",
"CPUSpeedMHz",
"CPUSockets",
"CPUHyperThreadEnabled",
"OSServicePack",

"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":
"dataType":

"NUMBER"},
"NUMBER"},
"NUMBER"},
"STRING"},
"STRING"}

"typeName": "AWS:Service",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "Name",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "DisplayName",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ServiceType",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Status",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "DependentServices",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ServicesDependedOn",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "StartType",
"dataType": "STRING"}
]
},
{
"typeName": "AWS:WindowsRegistry",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "KeyPath",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ValueName",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ValueType",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Value",
"dataType": "STRING"}
]
},
{
"typeName": "AWS:WindowsRole",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "Name",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "DisplayName",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Path",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "FeatureType",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "DependsOn",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Description",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Installed",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "InstalledState",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "SubFeatures",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "ServerComponentDescriptor",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Parent",
"dataType": "STRING"}
]
},
{
"typeName": "AWS:Tag",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "Key",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Value",
"dataType": "STRING"}
]
},
{
"typeName": "AWS:ResourceGroup",
"version":"1.0",
"attributes":[
{ "name": "Name",
"dataType": "STRING"},
{ "name": "Arn",
"dataType": "STRING"}
]
},
{
"typeName": "AWS:BillingInfo",
"version": "1.0",
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}

"attributes": [
{ "name": "BillingProductId",
]

"dataType": "STRING"}

Note
• Para "typeName": "AWS:InstanceInformation", o InstanceStatus pode ser um dos
seguintes: Active (Ativo), ConnectionLost, Stopped (Parado) ou Terminated (Encerrado).
• Com o lançamento da versão 2.5, RPM Package Manager substitui o atributo serial com Epoch.
O atributo Epoch é um número inteiro crescente de forma uniforme, como Serial. Quando você
faz um inventário usando o tipo AWS:Application, um valor maior para Epoch significa uma
versão mais recente. Se valores Epoch forem iguais ou vazios, em seguida, use o valor do
atributo Versão para determinar a versão mais recente.

Trabalhar com o inventário de arquivos e do Registro do
Windows
O AWS Systems Manager Inventory permite que você pesquise e faça o inventário de arquivos em
sistemas operacionais Windows Linux e macOS. Você pode também pesquisar e inventariar o Registro do
Windows.
Arquivos: você pode coletar informações de metadados sobre arquivos, incluindo nomes de arquivo, hora
em que os arquivos foram criados, hora da última modificação e acesso e tamanhos de arquivo, entre
outras. Para iniciar a coleta do inventário de arquivos, especifique um caminho de arquivo em que você
deseja fazer o inventário, um ou mais padrões que definem os tipos de arquivo que deseja inventariar
e se o caminho deve ser percorrido recursivamente. O Systems Manager faz o inventário de todos os
metadados de arquivos que estiverem no caminho especificado e que corresponderem ao padrão. O
inventário de arquivo usa a entrada de parâmetro a seguir.
{
"Path": string,
"Pattern": array[string],
"Recursive": true,
"DirScanLimit" : number // Optional
}

• Path: o caminho do diretório no qual você deseja inventariar arquivos. No Windows, você pode usar
variáveis do ambiente, como %PROGRAMFILES%, desde que a variável aponte para um único caminho
de diretório. Por exemplo, se você usar um %PATH% que aponte para vários caminhos de diretório, o
Inventário lança um erro.
• Pattern: uma matriz de padrões para identificar arquivos.
• Recursive: um valor booleano que indica se o Inventário deve percorrer recursivamente os diretórios.
• DirScanLimit: um valor opcional que especifica quantos diretórios devem ser percorridos. Use este
parâmetro para minimizar o impacto sobre a performance de seus nós gerenciados. Por padrão, o
Inventário verifica 5.000 diretórios no máximo.

Note
O Inventário coleta metadados para 500 arquivos no máximo, em todos os caminhos
especificados.
Veja alguns exemplos de como especificar os parâmetros ao executar um inventário de arquivos.
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• No Linux e macOS, colete metadados de arquivos .sh no diretório /home/ec2-user, excluindo todos
os subdiretórios.
[{"Path":"/home/ec2-user","Pattern":["*.sh", "*.sh"],"Recursive":false}]

• No Windows, colete metadados de todos os arquivos ".exe" na pasta Arquivos de programa, incluindo
subdiretórios recursivamente.
[{"Path":"C:\Program Files","Pattern":["*.exe"],"Recursive":true}]

• No Windows, colete metadados de padrões de log específicos.
[{"Path":"C:\ProgramData\Amazon","Pattern":["*amazon*.log"],"Recursive":true}]

• Limite a contagem de diretórios ao executar uma coleta recursiva.
[{"Path":"C:\Users","Pattern":["*.ps1"],"Recursive":true, "DirScanLimit": 1000}]

Registro do Windows: você pode coletar chaves e valores do Registro do Windows. Você pode escolher
um caminho de chaves e coletar todos os valores e chaves recursivamente. Você pode também coletar
determinada chave de registro e o respectivo valor para um caminho específico. O inventário coleta o
caminho da chave, o nome, o tipo e o valor.
{
"Path": string,
"Recursive": true,
"ValueNames": array[string] // optional
}

• Path: o caminho para a chave do Registro.
• Recursive: um valor booleano que indica se o Inventário deve percorrer recursivamente os caminhos do
Registro.
• ValueNames: uma matriz de nomes de valor para a realização de inventário de chaves do Registro.
Se você usar esse parâmetro, o Systems Manager criará um inventário de apenas os nomes de valor
especificados para o caminho especificado.

Note
O Inventário coleta no máximo 250 valores de chave do Registro para todos os caminhos
especificados.
Veja alguns exemplos de como especificar os parâmetros ao realizar um inventário de do Registro do
Windows.
• Colete todos os valores e chaves recursivamente para um caminho específico.
[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon","Recursive": true}]

• Colete todos os valores e chaves para um caminho específico (pesquisa recursiva desativada).
[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\PSIS\PSIS_DECODER", "Recursive": false}]

• Colete uma chave específica usando a opção ValueNames.
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{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\MachineImage","ValueNames":["AMIName"]}

Serviços da AWS relacionados
O AWS Systems Manager Inventory fornece um snapshot do seu inventário atual para ajudar você a
gerenciar a política de softwares e a melhorar a postura de segurança de toda a sua frota. Você pode
ampliar seus recursos de migração e gerenciamento do inventário usando os seguintes Serviços da AWS:
• O AWS Config fornece um registro histórico das alterações no seu inventário, juntamente com a
capacidade de criar regras para gerar notificações quando um item de configuração é alterado. Para
obter mais informações, consulte Registro do inventário de instâncias gerenciadas do Amazon EC2 no
Manual do desenvolvedor do AWS Config.
• O AWS Application Discovery Service foi projetado para coletar um inventário sobre o tipo de SO, um
inventário de aplicações, os processos, as conexões e as métricas de performance do servidor nas VMs
on-premises, para promover uma migração bem-sucedida para a AWS. Para obter mais informações,
consulte o Manual do usuário do Application Discovery Service.

Configurar o Systems Manager Inventory
Antes de usar o AWS Systems Manager Inventory para coletar metadados sobre as aplicações, os
serviços, os componentes da AWS e outros em execução nos nós gerenciados, recomendamos configurar
a sincronização de dados dos recursos para centralizar o armazenamento de dados do inventário em
um único bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Recomendamos também configurar
o monitoramento do Amazon EventBridge em eventos de inventário. Esses processos facilitam a
visualização e gerenciam os dados e a coleta do inventário.
Tópicos
• Configurar a sincronização de dados de recursos para o Inventory (p. 891)
• Sobre o monitoramento de eventos do Inventory do EventBridge (p. 897)

Configurar a sincronização de dados de recursos para o
Inventory
Este tópico descreve como instalar e configurar a sincronização de dados de recursos para o inventário do
AWS Systems Manager. Para obter informações sobre sincronização de dados de recursos para Systems
Manager Explorer, consulte Configurar o Systems Manager Explorer para exibir dados de várias contas e
regiões (p. 176).

Sobre a sincronização de dados de recursos
Você pode usar a sincronização de dados de recursos do Systems Manager para enviar dados do
inventário coletados de todas os nós gerenciados para um único bucket do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). A sincronização de dados de recursos atualizará automaticamente os dados
centralizados quando novos dados de inventário forem coletados. Com todos os dados do inventário
armazenados em um bucket do Amazon S3 de destino, você pode usar serviços como o Amazon Athena e
Amazon QuickSight para consultar e analisar os dados agregados.
Por exemplo, digamos que você tenha configurado o inventário para coletar dados sobre o sistema
operacional (SO) e as aplicações em execução em uma frota de 150 nós gerenciados. Alguns desses
nós estão localizados em um datacenter híbrido e outros são executados no Amazon Elastic Compute
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Cloud (Amazon EC2), em várias Regiões da AWS. Se você não tiver configurado a sincronização de dados
de recursos, precisará coletar os dados de inventário coletados em cada nó ou criar scripts para coletar
essas informações. Você precisaria então compatibilizar os dados em um aplicativo para poder executar
consultas e analisá-los.
Com a sincronização de dados de recursos, você executa uma operação única que sincroniza todos os
dados de inventário de todas os nós gerenciados. Depois que a sincronização for criada com êxito, o
Systems Manager criará uma lista de referência de todos os dados do inventário e salvará essa lista no
bucket do Amazon S3 de destino. Quando novos dados de inventário são coletados, o Systems Manager
atualiza automaticamente os dados no bucket do Amazon S3. Você pode então fazer a portabilidade dos
dados de forma rápida e econômica para o Amazon Athena e o Amazon QuickSight.
O Diagrama 1 mostra como a sincronização de dados de recursos agrega dados de inventário de nós
gerenciados no Amazon EC2 e um ambiente híbrido para um bucket do Amazon S3 de destino. Esse
diagrama também mostra como a sincronização de dados de recursos funciona com várias contas Contas
da AWS e Regiões da AWS.
Diagrama 1: sincronização de dados de recursos com as Contas da AWS e Regiões da AWS

Se você excluir um nó gerenciado, a sincronização de dados de recursos preservará o arquivo de
inventário do nó excluído. Para nós em execução, a sincronização de dados de recursos substitui
automaticamente os arquivos de inventário antigos quando arquivos forem criados e gravados no bucket
do Amazon S3. Se quiser acompanhar as alterações de inventário ao longo do tempo, você poderá usar o
serviço AWS Config para rastrear o tipo de recurso SSM:ManagedInstanceInventory. Para obter mais
informações, consulte o tópico Conceitos básicos sobre a AWS Config.
Use os procedimentos desta seção para criar uma sincronização de dados de recursos para o Inventory
usando os consoles do Amazon S3 e do AWS Systems Manager. Você também pode usar o AWS
CloudFormation para criar ou excluir uma sincronização de dados de recursos. Para usar o AWS
CloudFormation, adicione o recurso AWS::SSM::ResourceDataSync ao modelo AWS CloudFormation.
Para obter informações, consulte um dos seguintes recursos da documentação:
• O recurso do AWS CloudFormation para sincronização de dados de recursos no AWS Systems Manager
(blog)
• Trabalhar com modelos do AWS CloudFormation no Manual do usuário do AWS CloudFormation
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Note
Você pode usar o AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar dados de
inventário no bucket do Amazon S3. Para obter um exemplo de como criar uma sincronização
criptografada usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e como trabalhar com os
dados centralizados no Amazon Athena e no Amazon QuickSight, consulte Demonstração: use a
sincronização de dados de recursos para agregar dados do inventário (p. 937).

Antes de começar
Antes de criar uma sincronização de dados de recurso, use o procedimento a seguir para criar um
bucket central do Amazon S3 para armazenar dados de inventário agregados. O procedimento descreve
como atribuir uma política de bucket que permite que o Systems Manager grave os dados do inventário
no bucket de várias contas. Se você já tiver um bucket do Amazon S3 que deseja usar para agregar
dados de inventário para sincronização de dados de recursos, configure o bucket para usar a política no
procedimento a seguir.

Note
O Systems Manager Inventory não pode adicionar dados a um bucket do Amazon S3 especificado
se esse bucket estiver configurado para usar o Object Lock. Verifique se o bucket do Amazon
S3 que você cria ou escolhe para a sincronização de dados de recursos não está configurado
para usar o Amazon S3 Object Lock. Para obter mais informações, consulte Como o bloqueio de
objetos do Amazon S3 funciona no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Para criar e configurar um bucket do Amazon S3 para a sincronização de dados de recursos
1.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Crie um bucket para armazenar os dados agregados do Inventory. Para obter mais informações,
consulte Criar um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Anote o nome do
bucket e a Região da AWS em que você o criou.

3.

Escolha a guia Permissions e depois escolha Bucket Policy.

4.

Copie e cole a seguinte política de bucket no editor de políticas. Substitua DOC-EXAMPLE-BUCKET e
account-id pelo nome do bucket do S3 que você criou e um ID da Conta da AWS válido.
Para habilitar várias contas da Contas da AWS para enviar dados de inventário ao bucket central
do Amazon S3, especifique cada conta na política, conforme mostrado no seguinte exemplo de
Resource:
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/accountid=123456789012/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/accountid=444455556666/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/accountid=777788889999/*"
],

Note
Para obter informações sobre como visualizar o ID da Conta da AWS, consulte ID da conta
ou alias do Amazon Web Services e seus alias no Manual do usuário do IAM.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SSMBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
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}

]

"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::S3_bucket_name"
},
{
"Sid": " SSMBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::S3_bucket_name/*/accountid=ID_number/*",
"arn:aws:s3:::S3_bucket_name/*/accountid=ID_number/*",
"arn:aws:s3:::S3_bucket_name/*/accountid=ID_number/*",
"arn:aws:s3:::S3_bucket_name/*/accountid=ID_number/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:123456789012:resource-data-sync/*"
}
}
}

Criar uma sincronização de dados do recurso para o Inventory
Use o procedimento a seguir para criar uma sincronização de dados de recursos do Systems Manager
Inventory usando o console do Systems Manager. Para obter informações sobre como criar uma
sincronização de dados de recursos usando a AWS CLI, consulte Demonstração: configure os nós
gerenciados para o inventário usando a CLI (p. 934).

Como criar uma sincronização de dados de recurso
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

No menu Account management (Gerenciamento de contas), selecione Resource data syncs
(Sincronizações de dados do recurso).

4.

Escolha Create resource data sync (Criar sincronização de dados de recurso).

5.

No campo Sync name (Nome da sincronização), digite um nome para a configuração de
sincronização.

6.

No campo Bucket name (Nome do bucket), insira o nome do bucket do Amazon S3 que você criou
usando o procedimento Como criar e configurar um bucket do Amazon S3 para sincronização de
dados de recursos.

7.

(Opcional) No campo Bucket prefix (Prefixo do bucket), digite o nome de um prefixo de bucket do
Amazon S3 (subdiretório).
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8.

No campo Bucket region (Região do bucket), escolha This region (Esta região) se o bucket do Amazon
S3 que você criou estiver localizado na região atual da Região da AWS. Se o bucket estiver localizado
em uma Região da AWS diferente, escolha Another region (Outra região) e digite o nome da região.

Note
Se a sincronização e o bucket do Amazon S3 de destino estiverem localizados em diferentes
regiões, você poderá estar sujeito ao preço da transferência de dados. Para obter mais
informações, consulte Preços do Amazon S3.
9.

(Opcional) No campo KMS Key ARN (ARN da chave do KMS), digite ou cole um ARN da chave do
KMS para criptografar dados de inventário no Amazon S3.

10. Escolha Create (Criar OpsItem).
Para sincronizar os dados do inventário de várias Regiões da AWS, você deve criar uma sincronização
de dados de recursos em cada região. Repita esse procedimento em cada Região da AWS onde você
quiser coletar dados de inventário e envie-os para o bucket central do Amazon S3. Ao criar a sincronização
em cada região, especifique o bucket central do Amazon S3 no campo Bucket name (Nome do bucket).
Em seguida, use a opção Bucket region (Região do bucket) para escolher a região em que você criou
o bucket central do Amazon S3, conforme mostrado na captura de tela a seguir. Na próxima vez que a
associação for executada para coletar dados de inventário, o Systems Manager armazenará os dados no
bucket central do Amazon S3.

Criar uma sincronização de dados de recursos do inventário para várias contas
definidas no AWS Organizations
Você pode sincronizar os dados do inventário de Contas da AWS definidas no AWS Organizations com um
bucket central do Amazon S3 Depois de concluir o procedimento a seguir, os dados de inventário serão
sincronizados com prefixos de chave individuais do Amazon S3 no bucket central. Cada prefixo de chave
representa um ID de Conta da AWS diferente.
Antes de começar
Antes de começar, verifique se você definiu e configurou várias Contas da AWS e AWS Organizations.
Para obter mais informações, consulte a no Manual do usuário do AWS Organizations.
Além disso, será necessário criar a sincronização de dados do recurso baseada na organização para cada
Região da AWS e Conta da AWS definido em AWS Organizations.
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Criar um bucket central do Amazon S3
Use o procedimento a seguir para criar um bucket central do Amazon S3 para armazenar dados do
inventário agregados. O procedimento descreve como atribuir uma política de bucket que permite que o
Systems Manager grave os dados do inventário no bucket no ID da conta do AWS Organizations. Se você
já tiver um bucket do Amazon S3 que deseja usar para agregar dados de inventário para sincronização de
dados de recursos, configure o bucket para usar a política no procedimento a seguir.

Para criar e configurar um bucket do Amazon S3 para a sincronização de dados de recursos de
várias contas definidas no AWS Organizations
1.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Crie um bucket para armazenar os dados de inventário agregados. Para obter mais informações,
consulte Criar um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Anote o nome do
bucket e a Região da AWS em que você o criou.

3.

Escolha a guia Permissions e depois escolha Bucket Policy.

4.

Copie e cole a seguinte política de bucket no editor de políticas. Substitua DOC-EXAMPLE-BUCKET e
organization-id pelo nome do bucket do Amazon S3 que você criou e um ID da conta do AWS
Organizations válido.
Opcionalmente, substitua bucket-prefix pelo nome de um prefixo do Amazon S3 (subdiretório). Se
você não tiver criado um prefixo, remova o bucket-prefix/ do ARN na seguinte política.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SSMBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::S3_bucket_name"
},
{
"Sid": " SSMBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/*/accountid=*/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"s3:RequestObjectTag/OrgId": "organization-id",
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:123456789012:resource-data-sync/*"
}
}
},
{
"Sid": " SSMBucketDeliveryTagging",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
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}

]

}

},
"Action": "s3:PutObjectTagging",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/*/accountid=*/*"
]

Crie uma sincronização de dados de recursos do inventário para várias contas definidas no AWS
Organizations
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS CLI para criar uma sincronização de dados de
recursos para contas que estiverem definidas no AWS Organizations. Use a AWS CLI para executar estas
etapas. Você também deve executar este procedimento para cada Região da AWS e Conta da AWS
definidas em AWS Organizations.

Para criar uma sincronização de dados de recursos de várias contas definidas na AWS
Organizations (AWS CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para verificar se você não tem nenhuma outra sincronização de dados de
recursos. Você só pode ter uma sincronização de dados de recurso baseada em organização.
aws ssm list-resource-data-sync

3.

Se o comando retornar outra sincronização de dados de recurso, você deverá excluí-la ou optar por
não criar uma nova.
Execute o comando a seguir para criar uma sincronização de dados de recursos para uma conta
definida no AWS Organizations. Para o DOC-EXEMPLO-BUCKET especifique o nome do bucket do
Amazon S3 criado anteriormente neste tópico. Se você criou um prefixo (subdiretório) para o bucket,
especifique essas informações em prefix-name.
aws ssm create-resource-data-sync --sync-name name --s3-destination "BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,Prefix=prefix-name,SyncFormat=JsonSerDe,Region=Região da AWS, for
example us-east-2,DestinationDataSharing={DestinationDataSharingType=Organization}"

4.

Repita as etapas 2 e 3 para cada Região da AWS e Conta da AWS onde deseja sincronizar dados
com o bucket central do Amazon S3.

Sobre o monitoramento de eventos do Inventory do EventBridge
Você pode configurar uma regra no Amazon EventBridge para criar um evento em resposta às alterações
no estado do recurso do AWS Systems Manager Inventory. O EventBridge oferece suporte a eventos
para as seguintes alterações de estado do Inventory. Todos os eventos são enviados com base no melhor
esforço.
Tipo de inventário personalizado excluído para uma instância específica: se uma regra estiver configurada
para monitorar esse evento, o EventBridge criará um evento quando um tipo de inventário personalizado
em uma instância específica for excluído. O EventBridge envia um evento por nó para cada tipo de
inventário personalizado. Aqui está um exemplo de padrão de evento.
{
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"timestampMillis": 1610042981103,
"source": "SSM",
"account": "123456789012",
"type": "INVENTORY_RESOURCE_STATE_CHANGE",
"startTime": "Jan 7, 2021 6:09:41 PM",
"resources": [
{
"arn": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:managed-instance/i-12345678"
}
],
"body": {
"action-status": "succeeded",
"action": "delete",
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "i-12345678",
"action-reason": "",
"type-name": "Custom:MyCustomInventoryType"
}

Tipo de inventário personalizado excluiu o evento para todas as instâncias: se uma regra estiver
configurada para monitorar esse evento, o EventBridge criará um evento quando um tipo de inventário
personalizado para todos os nós gerenciados for excluído. Aqui está um exemplo de padrão de evento.
{

"timestampMillis": 1610042904712,
"source": "SSM",
"account": "123456789012",
"type": "INVENTORY_RESOURCE_STATE_CHANGE",
"startTime": "Jan 7, 2021 6:08:24 PM",
"resources": [

],
"body": {
"action-status": "succeeded",
"action": "delete-summary",
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "",
"action-reason": "The delete for type name Custom:SomeCustomInventoryType was
completed. The deletion summary is: {\"totalCount\":1,\"remainingCount\":0,\"summaryItems
\":[{\"version\":\"1.1\",\"count\":1,\"remainingCount\":0}]}",
"type-name": "Custom:MyCustomInventoryType"
}
}

Chamada do PutInventory com o evento de versão do esquema antigo: se uma regra estiver configurada
para monitorar esse evento, o EventBridge criará um evento quando uma chamada PutInventory, que usa
uma versão de esquema inferior ao esquema atual, for feita. Este evento se aplica a todos os tipos de
inventário. Aqui está um exemplo de padrão de evento.
{

"timestampMillis": 1610042629548,
"source": "SSM",
"account": "123456789012",
"type": "INVENTORY_RESOURCE_STATE_CHANGE",
"startTime": "Jan 7, 2021 6:03:49 PM",
"resources": [
{
"arn": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:managed-instance/i-12345678"
}
],
"body": {
"action-status": "failed",
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"action": "put",
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "i-01f017c1b2efbe2bc",
"action-reason": "The inventory item with type name Custom:MyCustomInventoryType
was sent with a disabled schema verison 1.0. You must send a version greater than 1.0",
"type-name": "Custom:MyCustomInventoryType"
}

}

Para obter informações sobre como configurar o EventBridge para monitorar esses eventos, consulte
Configurar o EventBridge para eventos do Systems Manager (p. 1535).

Configurar a coleta de inventário
Esta seção descreve como configurar a coleta do AWS Systems Manager Inventory em um ou mais nós
gerenciados usando o console do Systems Manager. Para obter um exemplo de como configurar a coleta
de inventário usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI), consulte Demonstrações do Systems
Manager Inventory (p. 932).
Quando você configura a coleta de inventário, primeiro cria uma associação do AWS Systems Manager
do State Manager. O Systems Manager coleta os dados de inventário quando a associação é executada.
Se você não criar a associação primeiro e tentar invocar o plugin aws:softwareInventory usando,
por exemplo, o AWS Systems Manager Run Command, o sistema retornará o seguinte erro: The
aws:softwareInventory plugin can only be invoked via ssm-associate.

Note
Se você criar várias associações de inventário para um nó gerenciado, observe o seguinte
comportamento:
• Cada nó pode ser atribuído a uma associação de inventário direcionada a todos os nós (—
targets “Key=InstanceIds, Values=*”).
• Cada nó também pode ser atribuído a uma associação específica que usa pares de tags/chave/
valor ou um grupo de recursos da AWS.
• Se um nó tiver várias associações de inventário atribuídas, o status mostrará Skipped
(Ignorado) para a associação que não foi executada. A associação que foi executada mais
recentemente exibe o status real da associação de inventário.
• Se um nó for atribuído a várias associações de inventário e cada uma usar um par de chave/
valor de marca, essas associações de inventário não serão executadas nesse nó devido ao
conflito de tags. A associação ainda é executada em nós que não apresentarem conflito entre
chave e valor na tag.
Antes de começar
Antes de configurar a coleta de inventário, conclua as seguintes tarefas.
• Atualize o AWS Systems Manager SSM Agent nos nós que você deseja incluir no inventário. Ao
executar a versão mais recente do SSM Agent, você garante que pode coletar metadados para todos os
tipos de inventário comportados. Para obter informações sobre como atualizar o SSM Agent usando o
State Manager, consulte Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI) (p. 1136).
• Verifique se os nós atendem aos pré-requisitos do Systems Manager. Para mais informações, consulte
Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
• Para nós do Microsoft Windows, verifique se o nó gerenciado está configurado com o Windows
PowerShell 3.0 (ou posterior). O SSM Agent usa o cmdlet do ConvertTo-Json no PowerShell para
converter dados de inventário de atualização do Windows para o formato necessário.
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• (Opcional) Crie uma sincronização de dados de recursos para armazenar de forma centralizada os
dados do inventário em um bucket do Amazon S3. A sincronização de dados de recursos atualizará
automaticamente os dados centralizados quando novos dados de inventário forem coletados. Para mais
informações, consulte Configurar a sincronização de dados de recursos para o Inventory (p. 891).
• (Opcional) Crie um arquivo JSON para coletar inventário personalizado. Para mais informações, consulte
Trabalhar com inventário personalizado (p. 919).

Inventário de todos os nós gerenciados na sua Conta da AWS
Você pode criar facilmente um inventário de todos os nós gerenciados na sua Conta da AWS por meio de
uma associação de inventário global. Uma associação global de inventário realiza as seguintes ações:
• Aplica automaticamente a configuração (associação) do inventário global a todos os nós gerenciados
existentes na sua Conta da AWS. Os nós gerenciados que já possuem uma associação de inventário
são ignoradas quando a associação de inventário global é aplicada e executada. Quando um nó for
ignorado, o status detalhado da mensagem mostrará Overridden By Explicit Inventory
Association. Esses nós são ignorados pela associação global, mas ainda informam o inventário
quando executam sua associação de inventário atribuída.
• Adiciona automaticamente novos nós gerenciados criados na sua conta da Conta da AWS para a
associação global do inventário.

Note
• Se um nó gerenciado for configurado para a associação de inventário global e você atribuir
uma associação específica a esse nó, o Systems Manager Inventory retirará a prioridade da
associação global e aplicará a associação específica.
• As associações globais de inventário estão disponíveis no SSM Agent versão 2.0.790.0 ou
posterior. Para obter informações sobre como atualizar o SSM Agent em nós gerenciados,
consulte Atualizar o SSM Agent usando Run Command (p. 1038).

Configurar a coleção do inventário com um único clique (console)
Use o procedimento a seguir para configurar o Systems Manager Inventory para todos os nós gerenciados
na Conta da AWS e em uma única Região da AWS.

Para configurar todos os nós gerenciados na região atual para o Systems Manager Inventory
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Inventory.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Inventory no painel de navegação.

3.

No cartão Managed instances with inventory enabled (Instâncias gerenciadas com inventário
habilitado), escolha Click here to enable inventory on all instances (Clique aqui para habilitar o
inventário em todas as instâncias).
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Se a operação for bem-sucedida, o console exibirá a seguinte mensagem.

Dependendo do número de nós gerenciados na sua conta, poderá levar vários minutos para que a
associação de inventário global seja aplicada. Aguarde alguns minutos e atualize a página. Verifique
se o gráfico é alterado para refletir que o inventário está configurado em todos os nós gerenciados.

Configurar a coleta com o uso do console
Esta seção inclui informações sobre como configurar o Systems Manager Inventory para coletar
metadados de seus nós gerenciados usando o console do Systems Manager. Você pode coletar
rapidamente os metadados de todos os nós em uma determinada Conta da AWS (e em qualquer nó futuro
que possa ser criado nessa conta) ou coletar seletivamente dados do inventário usando tags ou IDs de
nós.

Para configurar a coleta de inventário
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Inventory.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Inventory no painel de navegação.

3.

Escolha Setup Inventory.

4.

Na seção Targets (Destinos), identifique os nós onde você deseja executar essa operação,
escolhendo uma das opções a seguir.
• Selecting all managed instances in this account (Selecionar todas as instâncias gerenciadas nesta
conta) – Esta opção seleciona todos os nós gerenciados para os quais não há associação de
inventário existente. Se você escolher essa opção, os nós que já tinham associações de inventário
serão ignorados durante a coleta de inventário e mostrados com um status Skipped (Ignorado) nos
resultados do inventário. Para mais informações, consulte Inventário de todos os nós gerenciados
na sua Conta da AWS (p. 900).
• Specifying a tag (Especificar uma tag): use essa opção para especificar uma única tag para
identificar os nós em sua conta, dos quais você deseja coletar o inventário. Se você usar uma
tag, todos os nós criados no futuro com a mesma tag também relatarão o inventário. Se houver
uma associação de inventário existente com todos os nós, o uso de uma tag para selecionar nós
específicos como um destino para um inventário diferente substituirá a associação do nó nesse
grupo de destino All managed instances (Todas as instâncias gerenciadas). Os nós gerenciados
com a tag especificada são ignorados em coletas de inventário futuras em All managed instances
(Todas as instâncias gerenciadas).
• Manually selecting instances (Seleção manual de instâncias): use essa opção para escolher nós
gerenciados específicos na sua conta. A escolha explícita de nós específicos usando essa opção
substitui as associações de inventário no destino All managed instances (Todas as instâncias
gerenciadas). O nó é ignorado na coleção de inventário futura de All managed instances (Todas as
instâncias gerenciadas).
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Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de
problemas de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de
problemas.
5.

Na seção Schedule (Programação), escolha com que frequência deseja que o sistema colete
metadados de inventário dos nós.

6.

Na seção Parameters (Parâmetros), use as listas para ativar ou desativar diferentes tipos de coleta de
inventário. Consulte os exemplos a seguir se desejar criar uma pesquisa de inventário para arquivos
ou o Registro do Windows.

Arquivos
• No Linux e macOS, colete metadados de arquivos .sh no diretório /home/ec2-user, excluindo
todos os subdiretórios.
[{"Path":"/home/ec2-user","Pattern":["*.sh", "*.sh"],"Recursive":false}]

• No Windows, colete metadados de todos os arquivos ".exe" na pasta Arquivos de programa,
incluindo subdiretórios recursivamente.
[{"Path":"C:\Program Files","Pattern":["*.exe"],"Recursive":true}]

• No Windows, colete metadados de padrões de log específicos.
[{"Path":"C:\ProgramData\Amazon","Pattern":["*amazon*.log"],"Recursive":true}]

• Limite a contagem de diretórios ao executar uma coleta recursiva.
[{"Path":"C:\Users","Pattern":["*.ps1"],"Recursive":true, "DirScanLimit": 1000}]

Registro do Windows
• Colete todos os valores e chaves recursivamente para um caminho específico.
[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon","Recursive": true}]

• Colete todos os valores e chaves para um caminho específico (pesquisa recursiva desativada).
[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\PSIS\PSIS_DECODER", "Recursive": false}]

• Colete uma chave específica usando a opção ValueNames.
{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\MachineImage","ValueNames":["AMIName"]}

Para obter mais informações sobre como coletar inventário de um arquivo e do Registro do Windows,
consulte Trabalhar com o inventário de arquivos e do Registro do Windows (p. 889).
7.

Na seção Advanced (Avançado), escolha Sync inventory execution logs to an Amazon S3 bucket
(Sincronizar logs de execução do inventário com um bucket do Amazon S3), se quiser armazenar o
status de execução da associação em um bucket do Amazon S3.

8.

Escolha Setup Inventory. O Systems Manager cria uma associação do State Manager e executa
imediatamente o Inventory em nós.
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9.

No painel de navegação, escolha State Manager. Verifique se uma nova associação que usa o
documento AWS-GatherSoftwareInventory foi criada A programação de associação usa uma
expressão de taxa. Além disso, verifique se o campo Status mostra Success. Se você escolheu a
opção Sync inventory execution logs to an Amazon S3 bucket (Sincronizar os logs de execução do
inventário com um bucket do Amazon S3), poderá visualizar os dados do log no Amazon S3 depois
de alguns minutos. Se você quiser visualizar os dados de inventário de um nó específico, escolha
Managed Instances (Instâncias gerenciadas) no painel de navegação.
10. Escolha um nó e View details (Visualizar detalhes).
11. Na página de detalhes do nó, selecione Inventory (Inventário). Use as listas Inventory type para filtrar
o inventário.

Trabalhar com dados do Systems Manager Inventory
Esta seção inclui tópicos que descrevem como consultar e agregar dados do AWS Systems Manager
Inventory.
Tópicos
• Consultar dados de inventário de várias regiões e contas (p. 903)
• Consultar uma coleta de inventário usando filtros (p. 909)
• Agregar dados do inventário (p. 909)

Consultar dados de inventário de várias regiões e contas
O AWS Systems Manager Inventory se integra ao Amazon Athena para ajudar você a consultar dados do
inventário de várias Regiões da AWS e Contas da AWS. A integração com o Athena usa a sincronização
de dados dos recursos para que você possa visualizar os dados do inventário de todas as instâncias
gerenciadas na página Detailed View (Visualização detalhada) no console do AWS Systems Manager.

Important
Este recurso usa o AWS Glue para rastrear os dados no bucket do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) e no Amazon Athena para consultar os dados. Dependendo da quantidade
de dados rastreados e consultados, você pode ser cobrado pelo uso desses serviços. Com o
AWS Glue, você pode pagar uma taxa horária, cobrada por segundo, para crawlers (descoberta
de dados) e trabalhos de ETL (processamento e carga de dados). Com o Athena, você é cobrado
de acordo com a quantidade de dados verificados por cada consulta. Recomendamos que você
visualize as orientações de preço para esses serviços antes de usar a integração do Amazon
Athena com o Systems Manager Inventory. Para obter mais informações, consulte Preço do
Amazon Athena e Preço do AWS Glue.
Você pode visualizar dados de inventário na página Detail View (Detalhes do inventário) em todas as
Regiões da AWS onde o Amazon Athena estiver disponível. Para obter uma lista das regiões com suporte,
consulte Amazon Athena Service Endpoints Endpoints de serviço do Amazon Athena na Referência geral
do Amazon Web Services.
Antes de começar
A integração com o Athena usa aos sincronização de dados d recursos. Você deve definir e configurar a
sincronização de dados de recursos para usar esse recurso. Para mais informações, consulte Configurar a
sincronização de dados de recursos para o Inventory (p. 891).
Além disso, lembre-se de que a página Detail View (Visualização de detalhes) exibe dados de inventário
para o proprietário do bucket central do Amazon S3 usado pela sincronização de dados dos recursos. Se
você não for o proprietário do bucket central do Amazon S3, não poderá ver os dados de inventário na
página Detail View (Visualização de detalhes).
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Configurar o acesso
Antes de consultar e visualizar dados de várias contas e regiões na página Inventory Detail View (Exibição
de detalhes do inventário) no console do Systems Manager, configure a conta do usuário do AWS Identity
and Access Management (IAM) com permissões para visualizar os dados.
Opcionalmente, se os dados do inventário estiverem armazenados em um bucket do Amazon S3 que usa
a criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS), você também deve configurar sua conta do
IAM e a função de serviço Amazon-GlueServiceRoleForSSM para a criptografia do AWS KMS. Se você
não configurar a conta do IAM e essa função, o Systems Manager exibirá Cannot load Glue tables
quando você escolher a guia Detailed View (Visualização detalhada) no console.
Tópicos
• Configurar a conta de usuário do IAM para acessar a página Detailed View (Exibição
detalhada) (p. 904)
• (Opcional) Configure as permissões para exibição de dados criptografados do AWS KMS (p. 906)

Configurar a conta de usuário do IAM para acessar a página Detailed View (Exibição detalhada)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do IAM para configurar sua conta de usuário do
IAM e exibir os dados do inventário na página Detailed View (Visão detalhada).

Para configurar o acesso da conta de usuário do IAM, acesse a página Detailed View (Exibição
detalhada)
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Users e depois escolha a conta de usuário que você deseja
configurar. A página Summary é aberta.

3.

Na guia Permissions (Permissões), escolha Add permissions (Adicionar permissões).

4.

Na página Conceder permissões, selecione Anexar políticas existentes diretamente.

5.

No campo de pesquisa, procure por AWSQuicksightAthenaAccess.

6.

Marque a opção ao lado dessa política e escolha Next: Review (Próximo: revisar).

7.

Escolha Add permissions (Adicionar permissões).

8.

Escolha o nome do usuário novamente para retornar à página Summary.

9.

Agora, adicione uma política em linha para que o AWS Glue possa rastrear pelos seus dados de
inventário. Na guia Permissions (Permissões), escolha Add inline policy (Adicionar política em linha). A
página Create policy (Criar política) é aberta.

10. Escolha a guia JSON.
11. Exclua o texto JSON existente no editor e, em seguida, copie e cole a seguinte política no editor
JSON.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowGlue",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetCrawler",
"glue:GetCrawlers",
"glue:GetTables",
"glue:StartCrawler",
"glue:CreateCrawler"
],
"Resource": "*"
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{

},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "iamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
}
}
"Sid": "iamRoleCreation",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateRole",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account_ID:role/*"
"Sid": "iamPolicyCreation",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreatePolicy",
"Resource": "arn:aws:iam::account_ID:policy/*"

Note
(Opcional) Se o bucket do Amazon S3 usado para armazenar dados de inventário for
criptografado usando o AWS KMS, você também deverá adicionar o seguinte bloco à política:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:Region:account_ID:key/key_ARN"
]

Se você colar esse bloco após o último bloco na política, separe os blocos com uma vírgula
(,).
12. Na página Revisar política, insira um nome no campo Nome.
13. Escolha Create policy (Criar política).

Important
Quando você escolhe uma sincronização de dados de recursos na página Inventory Detail
View (Visualização de detalhes do inventário), o Systems Manager cria automaticamente a
função Amazon-GlueServiceRoleForSSM. Esta função permite que o AWS Glue acesse o
bucket do Amazon S3 para a sincronização de dados de recursos. O Systems Manager anexa
automaticamente as seguintes políticas à função:
• Amazon-GlueServicePolicyForSSM-{nome do bucket do Amazon S3}: esta política permite a
comunicação entre o AWS Glue e o Systems Manager Inventory.
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• AWSGlueServiceRole: uma política gerenciada da AWS que permite acesso ao AWS Glue.
Se uma política com o nome Amazon-GlueServicePolicyForSSM-{nome do bucket do Amazon
S3} já existir em sua conta de usuário do IAM e essa política não estiver anexada à função
Amazon-GlueServiceRoleForSSM, o sistema retornará um erro. Para resolver esse problema,
use o console do IAM para verificar se o conteúdo da política Amazon-GlueServicePolicyForSSM{Amazon S3 bucket name} corresponde à política em linha deste procedimento. Em seguida,
anexe a política à função Amazon-GlueServiceRoleForSSM.

(Opcional) Configure as permissões para exibição de dados criptografados do AWS KMS
Se o bucket do Amazon S3 usado para armazenar dados do inventário for criptografado usando o AWS
Key Management Service (AWS KMS), você deverá configurar sua conta de usuário do IAM e a função
Amazon-GlueServiceRoleForSSM com permissões do kms:Decrypt para a chave AWS KMS. Se você
não configurar a conta do IAM e essa função, o Systems Manager exibirá Cannot load Glue tables
quando você escolher a guia Detailed View (Visualização detalhada) no console.
Antes de começar
Para configurar a conta de usuário do IAM com permissões kms:Decrypt para a chave AWS KMS,
adicione o seguinte bloco de políticas à sua conta do IAM como uma política integrada, conforme descrito
no procedimento anterior (Configurar a conta de usuário do IAM para acessar a página Detailed View
(Exibição detalhada) (p. 904)).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:Region:account_ID:key/key_ARN"
]

Caso ainda não tenha feito isso, conclua esse procedimento e adicione permissões kms:Decrypt para a
chave do AWS KMS.
Use o procedimento a seguir para configurar a função Amazon-GlueServiceRoleForSSM com permissões
kms:Decrypt para a chave AWS KMS.

Para configurar a função Amazon-GlueServiceRoleForSSM com permissions kms:Decrypt
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, selecione Roles (Funções) e use o campo de pesquisa para localizar a
função Amazon-GlueServiceRoleForSSM. A página Summary é aberta.

3.

Use o campo de pesquisa para localizar a função Amazon-GlueServiceRoleForSSM. Selecione o
nome da função. A página Summary é aberta.

4.

Selecione o nome da função. A página Summary é aberta.

5.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha). A página Create policy (Criar política) é aberta.

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Exclua o texto JSON existente no editor e, em seguida, copie e cole a seguinte política no editor
JSON.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:Region:account_ID:key/key_ARN"
]
}
]

8.

Escolha Review policy (Revisar política)

9.

Na página Revisar política, insira um nome no campo Nome.

10. Escolha Create policy (Criar política).

Consultar dados na página de visualização detalhada do inventário
Use o procedimento a seguir para visualizar os dados do inventário de várias Regiões da AWS e Contas
da AWS na página Detailed Inventory View (Visualização detalhada do inventário) no Systems Manager
Inventory.

Important
A página Detailed View (Visualização detalhada) do Inventory só está disponível nas Regiões
da AWS que oferecem o Amazon Athena. Se as seguintes guias não forem exibidas na página
Systems Manager Inventory, isso significa que o Athena não está disponível na região e que você
não pode usar a Detailed View (Visualização detalhada) para consultar os dados.

Para visualizar dados de inventário de várias Regiões e contas no console do AWS Systems
Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Inventory.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Inventory no painel de navegação.

3.

Escolha a guia Detailed View (Visualização detalhada).

4.

Escolha a sincronização de dados de recursos para a qual você deseja consultar dados.
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5.

Na lista Inventory Type (Tipo de inventário), escolha o tipo de dados de inventário que você deseja
consultar e, em seguida, pressione Enter.

6.

Para filtrar os dados, selecione a barra Filtro e escolha uma opção de filtro.

Você pode usar o botão Export to CSV (Exportar para CSV) para visualizar a consulta atual definida
em um aplicativo de planilha, como o Microsoft Excel. Você também pode usar os botões Query History
(Histórico de consultas) e Run Advanced Queries (Executar consultas avançadas) para visualizar detalhes
do histórico e interagir com os dados no Amazon Athena.

Editar a programação do crawler do AWS Glue
Por padrão, o AWS Glue rastreia os dados de inventário no bucket central do Amazon S3 duas vezes por
dia. Se você costuma alterar os tipos de dados a serem coletados em seus nós, você pode querer rastrear
os dados com mais frequência, conforme descrito no procedimento a seguir.

Important
O AWS Glue cobra sua Conta da AWS com base em uma taxa horária, cobrada por segundo,
para crawlers (descoberta de dados) e trabalhos de ETL (processamento e carga de dados).
Antes de alterar a programação do crawler, veja a página de definição de preço do AWS Glue.

Para alterar a programação do crawler de dados de inventário
1.

Abra o console do AWS Glue em https://console.aws.amazon.com/glue/.

2.

No painel de navegação, escolha Rastreadores.

3.

Na lista de crawlers, escolha a opção ao lado do crawler de dados do Systems Manager Inventory. O
nome do crawler usa o seguinte formato:
AWSSystemsManager-DOC-EXAMPLE-BUCKET-Region-account_ID

4.

Escolha Action (Ação) e, em seguida, escolha Edit crawler (Editar crawler).

5.

No painel de navegação, escolha Schedule (Programar).
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6.

No campo Cron expression (expressão Cron), especifique uma nova programação usando um formato
cron. Para obter mais informações sobre o formato cron, consulte Programações baseadas em tempo
para trabalhos e crawlers no Manual do desenvolvedor do AWS Glue.

Important
Você pode pausar o crawler para interromper as cobranças do AWS Glue. Se você pausar o
crawler ou alterar a frequência para que os dados sejam monitorados com menos frequência, a
Detailed View (Visualização detalhada) do Inventory poderá exibir dados não atualizados.

Consultar uma coleta de inventário usando filtros
Depois de coletar dados do inventário, você poderá usar os recursos de filtro no AWS Systems Manager
para consultar uma lista de nós gerenciados que atendam a certos critérios de filtro.

Para consultar nós baseados em filtros de inventário
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Inventory.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Inventory no painel de navegação.

3.

Na seção Filter by resource groups, tags or inventory types (Filtrar por grupos de recursos, tags ou
tipos de inventários), escolha a caixa de filtro. Uma lista de filtros predefinidos será exibida.

4.

Escolha um atributo para filtrar. Para este exemplo, selecione AWS:Application. Se solicitado,
escolha um atributo secundário para filtrar. Para este exemplo, selecione AWS:Application.Name.

5.

Escolha um delimitador da lista. Por exemplo, escolha Begin with. Uma caixa de texto é exibida no
filtro.

6.

Insira um valor nessa caixa de texto. Por exemplo, digite Amazon (o SSM Agent é chamado de
Amazon SSM Agent).

7.

Pressione Enter. O sistema retornará uma lista de nós gerenciados que incluem um nome de
aplicação que comece com a palavra Amazon.

Note
É possível combinar vários filtros para refinar sua pesquisa.

Agregar dados do inventário
Depois de configurar os nós gerenciados para o AWS Systems Manager Inventory, você poderá visualizar
as contagens agregadas dos dados do inventário. Por exemplo, digamos que você configurou dezenas
ou centenas de nós gerenciados para coletar o tipo de inventário da AWS:Application. Usando as
informações desta seção, você pode ver uma contagem exata de quantos estão configurados para coletar
esses dados.
Você também pode ver detalhes específicos do inventário por meio da agregação por tipo de dados. Por
exemplo, o tipo de inventário AWS:InstanceInformation coleta informações da plataforma do sistema
operacional com o tipo de dados Platform. Agregando dados pelo tipo de dados da Platform, você
pode ver rapidamente quantos nós estão executando o Windows e quantos estão executando o macOS.
Os procedimentos desta seção descrevem como visualizar as contagens agregadas de dados do
inventário usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Você também pode visualizar contagens
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agregadas pré-configuradas no console do AWS Systems Manager na página Inventory. Esses painéis
pré-configurados são chamados de Inventory Insights (Visões do inventário) e oferecem correção com um
clique dos problemas de configuração do inventário.
Observe os seguintes detalhes importantes sobre as contagens de agregação de dados do inventário:
• Se você encerrar um nó gerenciado configurado para coletar dados de inventário, o Systems Manager
reterá os dados do inventário por 30 dias e depois os excluirá. Para nós em execução, os dados de
inventário com mais de 30 dias são excluídos pelos sistemas. Se você precisar armazenar dados do
inventário por mais de 30 dias, você poderá usar o AWS Config para registrar o histórico ou consultar e
fazer upload dos dados periodicamente em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Se um nó foi configurado anteriormente para relatar um determinado tipo de dados do inventário, por
exemplo, AWS:Network, e você alterar a configuração mais tarde para interromper a coleta desse
tipo, as contagens de agregação continuará a mostrar os dados do AWS:Network até que o nó seja
encerrado, e 30 dias tenham passado.
Para obter informações sobre como configurar rapidamente e coletar dados do inventário de todos os nós
em uma determinada Conta da AWS (e de qualquer nó futuro que possa ser criado nessa conta), consulte
Configurar a coleta com o uso do console (p. 901).
Tópicos
• Agregar dados do inventário para ver a contagem de nós gerenciados que coletam tipos de dados
específicos (p. 910)
• Agregar dados do inventário com grupos para ver quais nós gerenciados estão e quais não estão
configurados para coletar um tipo de inventário (p. 914)

Agregar dados do inventário para ver a contagem de nós gerenciados que
coletam tipos de dados específicos
Use a ação da API GetInventory do AWS Systems Manager para visualizar as contagens agregadas
dos nós que coletam um ou mais tipos de inventário e tipos de dados. Por exemplo, o tipo de inventário
AWS:InstanceInformation permite visualizar um agregado de sistemas operacionais usando a
operação da API GetInventory com o tipo de dados AWS:InstanceInformation.PlatformType. Este
é um exemplo do comando e saída da AWS CLI:
aws ssm get-inventory --aggregators "Expression=AWS:InstanceInformation.PlatformType"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Entities":[
{
"Data":{
"AWS:InstanceInformation":{
"Content":[
{
"Count":"7",
"PlatformType":"windows"
},
{
"Count":"5",
"PlatformType":"linux"
}
]
}
}
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}

}

]

Começar a usar
Determine os tipos de inventário e os tipos de dados dos quais você deseja visualizar contagens. É
possível visualizar uma lista de tipos de inventário e tipos de dados compatíveis com a agregação
executando o comando a seguir na AWS CLI.
aws ssm get-inventory-schema --aggregator

O comando retorna uma lista JSON de tipos de inventário e tipos de dados compatíveis com a agregação.
O campo TypeName mostra os tipos de inventário compatíveis. E o campo Name (Nome) mostra cada
tipo de dados. Por exemplo, na lista a seguir, o tipo de inventário AWS:Application inclui tipos de dados
para Name e Version.
{

"Schemas": [
{
"TypeName": "AWS:Application",
"Version": "1.1",
"DisplayName": "Application",
"Attributes": [
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Name"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Version"
}
]
},
{
"TypeName": "AWS:InstanceInformation",
"Version": "1.0",
"DisplayName": "Platform",
"Attributes": [
{
"DataType": "STRING",
"Name": "PlatformName"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "PlatformType"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "PlatformVersion"
}
]
},
{
"TypeName": "AWS:ResourceGroup",
"Version": "1.0",
"DisplayName": "ResourceGroup",
"Attributes": [
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Name"
}
]
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{

},
{

}

]

}

"TypeName": "AWS:Service",
"Version": "1.0",
"DisplayName": "Service",
"Attributes": [
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Name"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "DisplayName"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "ServiceType"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Status"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "StartType"
}
]
"TypeName": "AWS:WindowsRole",
"Version": "1.0",
"DisplayName": "WindowsRole",
"Attributes": [
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Name"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "DisplayName"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "FeatureType"
},
{
"DataType": "STRING",
"Name": "Installed"
}
]

Você pode agregar dados para qualquer um dos tipos de inventário listados criando um comando que use
a seguinte sintaxe:
aws ssm get-inventory --aggregators "Expression=InventoryType.DataType"

Aqui estão alguns exemplos.
Exemplo 1
Este exemplo agrega uma contagem das funções do Windows usadas por seus nós.
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aws ssm get-inventory --aggregators "Expression=AWS:WindowsRole.Name"

Exemplo 2
Este exemplo agrega uma contagem das aplicações instaladas em seus nós.
aws ssm get-inventory --aggregators "Expression=AWS:Application.Name"

Combinar vários agregadores
Também é possível combinar vários tipos de inventário e tipos de dados em um comando para ajudar a
entender melhor os dados. Aqui estão alguns exemplos.
Exemplo 1
Este exemplo agrega uma contagem dos tipos de sistema operacional usados pelos nós. Ele também
retorna o nome específico dos sistemas operacionais.
aws ssm get-inventory --aggregators '[{"Expression":
"AWS:InstanceInformation.PlatformType", "Aggregators":[{"Expression":
"AWS:InstanceInformation.PlatformName"}]}]'

Exemplo 2
Este exemplo agrega uma contagem das aplicações em execução em seus nós e a versão específica de
cada uma.
aws ssm get-inventory --aggregators '[{"Expression": "AWS:Application.Name", "Aggregators":
[{"Expression": "AWS:Application.Version"}]}]'

Se preferir, você pode criar uma expressão de agregação com um ou mais tipos de inventário e tipos de
dados em um arquivo JSON e chamar o arquivo na AWS CLI. O JSON no arquivo deve usar a seguinte
sintaxe:
[

]

{

}

"Expression": "string",
"Aggregators": [
{
"Expression": "string"
}
]

Você deve salvar o arquivo com a extensão .json.
Veja a seguir um exemplo que usa vários tipos de inventário e tipos de dados.
[

{

"Expression": "AWS:Application.Name",
"Aggregators": [
{
"Expression": "AWS:Application.Version",
"Aggregators": [
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]

}

]

}

]

{
"Expression": "AWS:InstanceInformation.PlatformType"
}

Use o comando a seguir para chamar o arquivo na AWS CLI.
aws ssm get-inventory --aggregators file://file_name.json

O comando retorna informações como as seguintes.
{"Entities":
[
{"Data":
{"AWS:Application":
{"Content":
[
{"Count": "3",
"PlatformType": "linux",
"Version": "2.6.5",
"Name": "audit-libs"},
{"Count": "2",
"PlatformType": "windows",
"Version": "2.6.5",
"Name": "audit-libs"},
{"Count": "4",
"PlatformType": "windows",
"Version": "6.2.8",
"Name": "microsoft office"},
{"Count": "2",
"PlatformType": "windows",
"Version": "2.6.5",
"Name": "chrome"},
{"Count": "1",
"PlatformType": "linux",
"Version": "2.6.5",
"Name": "chrome"},
{"Count": "2",
"PlatformType": "linux",
"Version": "6.3",
"Name": "authconfig"}
]
}
},
"ResourceType": "ManagedInstance"}
]
}

Agregar dados do inventário com grupos para ver quais nós gerenciados estão e
quais não estão configurados para coletar um tipo de inventário
Os grupos do Systems Manager Inventory permitem que você veja rapidamente uma contagem de quais
nós gerenciados estão e quais não estão configurados para coletar um ou mais tipos de inventário. Com
grupos, você especifica um ou mais tipos de inventário e um filtro que usa o operador exists.
Por exemplo, digamos que você tenha quatro nós gerenciados configurados para coletar os seguintes
tipos de inventário:
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• Nó 1: AWS:Application
• Nó 2: AWS:File
• Nó 3: AWS:Application, AWS:File
• Nó 4: AWS:Network
Você pode executar o seguinte comando na AWS CLI para ver quantos nós estão configurados para
coletar os tipos de inventário AWS:Application e AWS:File inventory. A resposta também retorna
uma contagem dos nós que não estão configurados para coletar esses dois tipos de inventário.
aws ssm get-inventory --aggregators
'Groups=[{Name=ApplicationAndFile,Filters=[{Key=TypeName,Values=[AWS:Application],Type=Exists},
{Key=TypeName,Values=[AWS:File],Type=Exists}]}]'

A resposta do comando mostra que apenas um nó gerenciado está configurado para coletar os tipos de
inventário AWS:Application e AWS:File.
{

}

"Entities":[
{
"Data":{
"ApplicationAndFile":{
"Content":[
{
"notMatchingCount":"3"
},
{
"matchingCount":"1"
}
]
}
}
}
]

Note
Os grupos não retornam contagens de tipo de dados. Além disso, você não pode detalhar os
resultados para ver os IDs dos nós gerenciados que estiverem ou não configurados para coletar o
tipo de inventário.
Se preferir, crie uma expressão de agregação com um ou mais tipos de inventário em um arquivo JSON e
chame o arquivo na AWS CLI. O JSON no arquivo deve usar a seguinte sintaxe:
{

"Aggregators":[
{
"Groups":[
{
"Name":"Name",
"Filters":[
{
"Key":"TypeName",
"Values":[
"Inventory_type"
],
"Type":"Exists"
},
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{

}

]

}

]

}

]

}

"Key":"TypeName",
"Values":[
"Inventory_type"
],
"Type":"Exists"

Você deve salvar o arquivo com a extensão .json.
Use o comando a seguir para chamar o arquivo na AWS CLI.
aws ssm get-inventory --cli-input-json file://file_name.json

Exemplos adicionais
Os exemplos a seguir mostram como agregar dados de inventário para ver quais nós gerenciados estão
e não estão configurados para coletar os tipos de inventário especificados. Estes exemplos usam a AWS
CLI. Cada exemplo inclui um comando completo com filtros que você pode executar na linha de comando
e um arquivo input.json de exemplo se você preferir inserir as informações em um arquivo.
Exemplo 1
Este exemplo agrega uma contagem de nós que estão e que não estão configurados para coletar os tipos
de inventário AWS:Application ou AWS:File.
Execute o seguinte comando na AWS CLI.
aws ssm get-inventory --aggregators
'Groups=[{Name=ApplicationORFile,Filters=[{Key=TypeName,Values=[AWS:Application,
AWS:File],Type=Exists}]}]'

Se preferir usar um arquivo, copie e cole o seguinte exemplo em um arquivo e salve-o como input.json.
{

"Aggregators":[
{
"Groups":[
{
"Name":"ApplicationORFile",
"Filters":[
{
"Key":"TypeName",
"Values":[
"AWS:Application",
"AWS:File"
],
"Type":"Exists"
}
]
}
]
}
]
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Execute o seguinte comando na AWS CLI.
aws ssm get-inventory --cli-input-json file://input.json

O comando retorna informações como as seguintes.
{

}

"Entities":[
{
"Data":{
"ApplicationORFile":{
"Content":[
{
"notMatchingCount":"1"
},
{
"matchingCount":"3"
}
]
}
}
}
]

Exemplo 2
Este exemplo agrega uma contagem de nós que estão e que não estão configurados para coletar os tipos
de inventário AWS:Application, AWS:File e AWS:Network.
Execute o seguinte comando na AWS CLI.
aws ssm get-inventory --aggregators
'Groups=[{Name=Application,Filters=[{Key=TypeName,Values=[AWS:Application],Type=Exists}]},
{Name=File,Filters=[{Key=TypeName,Values=[AWS:File],Type=Exists}]},
{Name=Network,Filters=[{Key=TypeName,Values=[AWS:Network],Type=Exists}]}]'

Se preferir usar um arquivo, copie e cole o seguinte exemplo em um arquivo e salve-o como input.json.
{

"Aggregators":[
{
"Groups":[
{
"Name":"Application",
"Filters":[
{
"Key":"TypeName",
"Values":[
"AWS:Application"
],
"Type":"Exists"
}
]
},
{
"Name":"File",
"Filters":[
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{

},
{

}

]

}

]

}

]

}

"Key":"TypeName",
"Values":[
"AWS:File"
],
"Type":"Exists"

"Name":"Network",
"Filters":[
{
"Key":"TypeName",
"Values":[
"AWS:Network"
],
"Type":"Exists"
}
]

Execute o seguinte comando na AWS CLI.
aws ssm get-inventory --cli-input-json file://input.json

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"Entities":[
{
"Data":{
"Application":{
"Content":[
{
"notMatchingCount":"2"
},
{
"matchingCount":"2"
}
]
},
"File":{
"Content":[
{
"notMatchingCount":"2"
},
{
"matchingCount":"2"
}
]
},
"Network":{
"Content":[
{
"notMatchingCount":"3"
},
{
"matchingCount":"1"
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}

]

}

}

}

]

}

Trabalhar com inventário personalizado
Você pode atribuir quaisquer metadados desejados aos nós criando um inventário personalizado do AWS
Systems Manager Inventory. Por exemplo, digamos que você gerencie um grande número de servidores
em racks no seu datacenter e esses servidores tenham sido configurados como nós gerenciados do
Systems Manager. Atualmente, você armazena informações sobre a localização de racks de servidor
em uma planilha. Com o inventário personalizado, você pode especificar a localização do rack de cada
nó como um metadado para o nó. Quando você coleta o inventário usando o Systems Manager, os
metadados são coletados com outros metadados do inventário. Você pode então fazer a portabilidade de
todos os metadados do inventário para um bucket central do Amazon S3 usando a sincronização de dados
de recursos e consultando os dados.

Note
O Systems Manager oferece suporte a no máximo 20 tipos de inventário personalizados por
Conta da AWS.
Para atribuir um inventário personalizado a um nó, você pode usar a operação da API PutInventory do
Systems Manager, conforme descrito em Demonstração: atribua metadados do inventário personalizado
para um nó gerenciado. (p. 932). Como alternativa, você pode criar um arquivo JSON de inventário
personalizado e enviá-lo para o nó. Esta seção descreve como criar o arquivo JSON.
O seguinte arquivo JSON de exemplo com inventário personalizado especifica informações de rack
sobre um servidor on-premises. Esse exemplo especifica um tipo de dados de inventário personalizado
("TypeName": "Custom:RackInformation"), com várias entradas em Content que descrevem os
dados.
{

}

"SchemaVersion": "1.0",
"TypeName": "Custom:RackInformation",
"Content": {
"Location": "US-EAST-02.CMH.RACK1",
"InstalledTime": "2016-01-01T01:01:01Z",
"vendor": "DELL",
"Zone" : "BJS12",
"TimeZone": "UTC-8"
}

Você também pode especificar entradas distintas na seção Content, conforme mostrado no exemplo a
seguir.
{
"SchemaVersion": "1.0",
"TypeName": "Custom:PuppetModuleInfo",
"Content": [{
"Name": "puppetlabs/aws",
"Version": "1.0"
},
{
"Name": "puppetlabs/dsc",
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]

}

}

"Version": "2.0"

O esquema JSON para inventário personalizado requer as seções SchemaVersion, TypeName e
Content, mas você pode definir as informações nessas seções.
{

}

"SchemaVersion": "user_defined",
"TypeName": "Custom:user_defined",
"Content": {
"user_defined_attribute1": "user_defined_value1",
"user_defined_attribute2": "user_defined_value2",
"user_defined_attribute3": "user_defined_value3",
"user_defined_attribute4": "user_defined_value4"
}

O TypeName é limitado a 100 caracteres. Além disso, a seção TypeName de deve começar com Custom.
Por exemplo, Custom:PuppetModuleInfo. Tanto a opção Custom quanto a opção Data que você
especifica devem começar com uma letra maiúscula. Os exemplos a seguir causariam uma exceção:
"CUSTOM:RackInformation", "custom:rackinformation".
A seção Content inclui atributos e dados. Esses itens não diferenciam entre maiúsculas e minúsculas.
No entanto, se você definir um atributo (por exemplo: "Vendor": "DELL"), deverá sempre fazer
referência a esse atributo em seus arquivos de inventário personalizados. Se você especificar "Vendor":
"DELL" (usando um "V" maiúsculo em vendor) em um arquivo e, em seguida, especificar "vendor":
"DELL" (usando um "v" minúsculo em vendor) em outro arquivo, o sistema retornará um erro.

Note
Você deve salvar o arquivo com uma extensão.json, e o inventário definido deve consistir
somente em valores de string.
Depois de criar o arquivo, salve-o em seu nó. A tabela a seguir mostra o local em que os arquivos JSON
do inventário personalizado devem ser armazenados em seu nó:
Sistema operacional

Caminho

Linux

/var/lib/amazon/ssm/node-id/inventory/custom

macOS

/opt/aws/ssm/data/node-id/inventory/
custom

Windows

%SystemDrive%\ProgramData\Amazon\SSM
\InstanceData\node-id\inventory\custom

Para obter um exemplo de como usar o inventário personalizado, consulte o tópico sobre Utilização de
disco da sua frota usando tipos de inventário personalizados do EC2 Systems Manager.

Excluir inventário personalizado
Você pode usar a operação da API DeleteInventory para excluir um tipo de inventário personalizado e
os dados associados a esse tipo. Chame o comando delete-inventory usando a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) para excluir todos os dados de um tipo de inventário. Você chama o comando deleteinventory com SchemaDeleteOption para excluir um tipo de inventário personalizado.
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Note
Um tipo de inventário também é chamado de esquema de inventário.
O parâmetro SchemaDeleteOption inclui as opções a seguir:
• DeleteSchema: esta opção exclui o tipo personalizado especificado e todos os dados associados a ele.
Se desejar, você pode recriar o esquema mais tarde.
• DisableSchema: se você escolher essa opção, o sistema desativará a versão atual, excluirá todos os
dados dela e ignorará todos os novos dados se a versão for anterior ou igual à versão desativada.
Você pode permitir esse tipo de inventário novamente chamando a ação PutInventory para uma versão
posterior à versão desativada.

Para excluir ou desativar o inventário personalizado usando a AWS CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o seguinte comando para usar a opção dry-run para ver quais dados serão excluídos do
sistema. Esse comando não exclui nenhum dado.
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:custom_type_name" --dry-run

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"DeletionSummary":{
"RemainingCount":3,
"SummaryItems":[
{
"Count":2,
"RemainingCount":2,
"Version":"1.0"
},
{
"Count":1,
"RemainingCount":1,
"Version":"2.0"
}
],
"TotalCount":3
},
"TypeName":"Custom:custom_type_name"

Para obter informações sobre como entender o resumo de exclusão do inventário, consulte Noções
básicas sobre o resumo de exclusão do inventário (p. 925).
3.

Execute o seguinte comando para excluir todos os dados de um tipo de inventário personalizado.
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:custom_type_name"

Note
O resultado desse comando não mostra o andamento da exclusão. Por esse motivo,
TotalCount (Total) e Remaining Count (Restante) são sempre os mesmos porque o sistema
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ainda não excluiu nada. Você pode usar o comando "describe-inventory-deletions" para
mostrar o andamento da exclusão, conforme descrito mais adiante neste tópico.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"DeletionId":"system_generated_deletion_ID",
"DeletionSummary":{
"RemainingCount":3,
"SummaryItems":[
{
"Count":2,
"RemainingCount":2,
"Version":"1.0"
},
{
"Count":1,
"RemainingCount":1,
"Version":"2.0"
}
],
"TotalCount":3
},
"TypeName":"custom_type_name"

O sistema exclui todos os dados do tipo de inventário personalizado especificado no serviço do
Systems Manager Inventory.
4.

Execute o comando a seguir. O comando executa as seguintes ações para a versão atual do tipo de
inventário: desativa a versão atual, exclui todos os dados dela e ignora todos os novos dados se a
versão for anterior ou igual à versão desativada.
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:custom_type_name" --schema-delete-option
"DisableSchema"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"DeletionId":"system_generated_deletion_ID",
"DeletionSummary":{
"RemainingCount":3,
"SummaryItems":[
{
"Count":2,
"RemainingCount":2,
"Version":"1.0"
},
{
"Count":1,
"RemainingCount":1,
"Version":"2.0"
}
],
"TotalCount":3
},
"TypeName":"Custom:custom_type_name"

Você pode visualizar um tipo de inventário desativado, usando o comando a seguir.
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aws ssm get-inventory-schema --type-name Custom:custom_type_name

5.

Execute o seguinte comando para excluir um tipo de inventário.
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:custom_type_name" --schema-delete-option
"DeleteSchema"

O sistema exclui o esquema e todos os dados de inventário do tipo personalizado especificado.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"DeletionId":"system_generated_deletion_ID",
"DeletionSummary":{
"RemainingCount":3,
"SummaryItems":[
{
"Count":2,
"RemainingCount":2,
"Version":"1.0"
},
{
"Count":1,
"RemainingCount":1,
"Version":"2.0"
}
],
"TotalCount":3
},
"TypeName":"Custom:custom_type_name"

Visualizar o status da exclusão
Você pode verificar o status de uma operação de exclusão usando o comando describe-inventorydeletions da AWS CLI. Você pode especificar um ID de exclusão para visualizar o status de uma
determinada operação de exclusão. Ou você pode omitir o ID de exclusão para visualizar uma lista de
todas as exclusões executadas nos últimos 30 dias.
1.

Execute o seguinte comando para visualizar o status de uma operação de exclusão. O sistema
retornou o ID de exclusão no resumo de exclusão do inventário.
aws ssm describe-inventory-deletions --deletion-id system_generated_deletion_ID

O sistema retorna o status mais recente. A operação de exclusão pode não estar concluída. O sistema
retorna informações como as seguintes.
{"InventoryDeletions":
[
{"DeletionId": "system_generated_deletion_ID",
"DeletionStartTime": 1521744844,
"DeletionSummary":
{"RemainingCount": 1,
"SummaryItems":
[
{"Count": 1,
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"RemainingCount": 1,
"Version": "1.0"}

}

]

],
"TotalCount": 1},
"LastStatus": "InProgress",
"LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
"LastStatusUpdateTime": 1521744844,
"TypeName": "Custom:custom_type_name"}

Se a operação de exclusão for bem-sucedida, a mensagem LastStatusMessage indica: Exclusão
bem-sucedida.
{"InventoryDeletions":
[
{"DeletionId": "system_generated_deletion_ID",
"DeletionStartTime": 1521744844,
"DeletionSummary":
{"RemainingCount": 0,
"SummaryItems":
[
{"Count": 1,
"RemainingCount": 0,
"Version": "1.0"}
],
"TotalCount": 1},
"LastStatus": "Complete",
"LastStatusMessage": "Deletion is successful",
"LastStatusUpdateTime": 1521745253,
"TypeName": "Custom:custom_type_name"}
]
}

2.

Execute o seguinte comando para visualizar uma lista de todas as exclusões executadas nos últimos
30 dias.
aws ssm describe-inventory-deletions --max-results a number

{"InventoryDeletions":
[
{"DeletionId": "system_generated_deletion_ID",
"DeletionStartTime": 1521682552,
"DeletionSummary":
{"RemainingCount": 0,
"SummaryItems":
[
{"Count": 1,
"RemainingCount": 0,
"Version": "1.0"}
],
"TotalCount": 1},
"LastStatus": "Complete",
"LastStatusMessage": "Deletion is successful",
"LastStatusUpdateTime": 1521682852,
"TypeName": "Custom:custom_type_name"},
{"DeletionId": "system_generated_deletion_ID",
"DeletionStartTime": 1521744844,
"DeletionSummary":
{"RemainingCount": 0,
"SummaryItems":
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{"Count": 1,
"RemainingCount": 0,
"Version": "1.0"}
],
"TotalCount": 1},
"LastStatus": "Complete",
"LastStatusMessage": "Deletion is successful",
"LastStatusUpdateTime": 1521745253,
"TypeName": "Custom:custom_type_name"},
{"DeletionId": "system_generated_deletion_ID",
"DeletionStartTime": 1521680145,
"DeletionSummary":
{"RemainingCount": 0,
"SummaryItems":
[
{"Count": 1,
"RemainingCount": 0,
"Version": "1.0"}
],
"TotalCount": 1},
"LastStatus": "Complete",
"LastStatusMessage": "Deletion is successful",
"LastStatusUpdateTime": 1521680471,
"TypeName": "Custom:custom_type_name"}

],
"NextToken": "next-token"

Noções básicas sobre o resumo de exclusão do inventário
Para ajudar você a compreender o conteúdo do resumo de exclusão do inventário, considere o exemplo a
seguir. Um usuário atribuiu o inventário Custom:RackSpace a três nós. Os itens de inventário 1 e 2 usam
o tipo personalizado versão 1.0 ("SchemaVersion":"1.0"). O item de inventário 3 usa o tipo personalizado
versão 2.0 ("SchemaVersion":"2.0").
Inventário personalizado do RackSpace 1
{

}

"CaptureTime":"2018-02-19T10:48:55Z",
"TypeName":"CustomType:RackSpace",
"InstanceId":"i-1234567890",
"SchemaVersion":"1.0"
"Content":[
{
content of custom type omitted
}
]

Inventário personalizado do RackSpace 2
{

}

"CaptureTime":"2018-02-19T10:48:55Z",
"TypeName":"CustomType:RackSpace",
"InstanceId":"i-1234567891",
"SchemaVersion":"1.0"
"Content":[
{
content of custom type omitted
}
]
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Inventário personalizado do RackSpace 3
{

}

"CaptureTime":"2018-02-19T10:48:55Z",
"TypeName":"CustomType:RackSpace",
"InstanceId":"i-1234567892",
"SchemaVersion":"2.0"
"Content":[
{
content of custom type omitted
}
]

O usuário executa o comando a seguir para visualizar quais dados serão excluídos.
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:RackSpace" --dry-run

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"DeletionId":"1111-2222-333-444-66666",
"DeletionSummary":{
"RemainingCount":3,
"TotalCount":3,
TotalCount and RemainingCount
if this was not a dry run. These numbers are
anything.
"SummaryItems":[
{
"Count":2,
The system
Neither item was deleted.
"RemainingCount":2,
"Version":"1.0"
},
{
"Count":1,
The system
This item was not deleted.
"RemainingCount":1,
"Version":"2.0"
}
],

}

are the number of items that would be deleted
the same because the system didn't delete

found two items that use SchemaVersion 1.0.

found one item that uses SchemaVersion 1.0.

},
"TypeName":"Custom:RackSpace"

O usuário executa o comando a seguir para excluir o inventário Custom:RackSpace.

Note
O resultado desse comando não mostra o andamento da exclusão. Por esse motivo,
TotalCount e RemainingCount são sempre os mesmos porque o sistema ainda não
excluiu nada. Você pode usar o comando describe-inventory-deletions para mostrar o
andamento da exclusão.
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:RackSpace"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"DeletionId":"1111-2222-333-444-7777777",
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}

"DeletionSummary":{
"RemainingCount":3,
"SummaryItems":[
{
"Count":2,
"RemainingCount":2,
"Version":"1.0"
},
{
"Count":1,
"RemainingCount":1,
"Version":"2.0"
}
],
"TotalCount":3
},
"TypeName":"RackSpace"

There are three items to delete
The system found two items that use SchemaVersion 1.0.

The system found one item that uses SchemaVersion 2.0.

Visualizar ações de exclusão de inventário no EventBridge
Você pode configurar o Amazon EventBridge para criar um evento sempre que um usuário excluir o
inventário personalizado. O EventBridge oferece três tipos de eventos para operações de exclusão do
inventário personalizado:
• Excluir ação de uma instância: se o inventário personalizado de um nó gerenciado específico foi excluído
com êxito ou não.
• Excluir resumo da ação: Um resumo da ação de exclusão.
• Aviso para tipo de inventário personalizado desativado: um evento de aviso se um usuário chamou a
operação de API PutInventory para uma versão do tipo de inventário personalizado que foi desativada
anteriormente.
Veja exemplos de cada evento:
Delete action for an instance (Excluir ação de uma instância)
{

}

"version":"0",
"id":"998c9cde-56c0-b38b-707f-0411b3ff9d11",
"detail-type":"Inventory Resource State Change",
"source":"aws.ssm",
"account":"478678815555",
"time":"2018-05-24T22:24:34Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-1:478678815555:managed-instance/i-0a5feb270fc3f0b97"
],
"detail":{
"action-status":"succeeded",
"action":"delete",
"resource-type":"managed-instance",
"resource-id":"i-0a5feb270fc3f0b97",
"action-reason":"",
"type-name":"Custom:MyInfo"
}

Delete action summary (Excluir resumo da ação)
{
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"version":"0",
"id":"83898300-f576-5181-7a67-fb3e45e4fad4",
"detail-type":"Inventory Resource State Change",
"source":"aws.ssm",
"account":"478678815555",
"time":"2018-05-24T22:28:25Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
],
"detail":{
"action-status":"succeeded",
"action":"delete-summary",
"resource-type":"managed-instance",
"resource-id":"",
"action-reason":"The delete for type name Custom:MyInfo was completed. The deletion
summary is: {\"totalCount\":2,\"remainingCount\":0,\"summaryItems\":[{\"version\":\"1.0\",
\"count\":2,\"remainingCount\":0}]}",
"type-name":"Custom:MyInfo"
}
}

Aviso para tipo de inventário personalizado desativado
{

"version":"0",
"id":"49c1855c-9c57-b5d7-8518-b64aeeef5e4a",
"detail-type":"Inventory Resource State Change",
"source":"aws.ssm",
"account":"478678815555",
"time":"2018-05-24T22:46:58Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-1:478678815555:managed-instance/i-0ee2d86a2cfc371f6"
],
"detail":{
"action-status":"failed",
"action":"put",
"resource-type":"managed-instance",
"resource-id":"i-0ee2d86a2cfc371f6",
"action-reason":"The inventory item with type name Custom:MyInfo was sent with a
disabled schema version 1.0. You must send a version greater than 1.0",
"type-name":"Custom:MyInfo"
}

}

Use o procedimento a seguir para criar uma regra do EventBridge para operações de exclusão de
inventário personalizadas. Este procedimento mostra como criar uma regra que envia notificações para
excluir operações de inventário personalizadas em um tópico do Amazon SNS. Antes de começar,
verifique se você tem um tópico do Amazon SNS ou crie um novo. Para obter mais informações, consulte
Conceitos básicos no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Para configurar o EventBridge para excluir operações de inventário
1.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

No painel de navegação, escolha Rules (Regras).

3.

Escolha Create rule (Criar regra).

4.

Insira um nome e uma descrição para a regra.
Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra regra na mesma região e no mesmo barramento de
eventos.
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5.

Em Event bus (Barramento de eventos), escolha o barramento de eventos que você deseja associar a
essa regra. Se você quiser que essa regra responda a eventos correspondentes provenientes da sua
Conta da AWS, selecione default (padrão). Quando um AWS service (Serviço da AWS) na sua conta
emite um evento, ele sempre vai para o barramento de eventos padrão da sua conta.

6.

Em Rule type (Tipo de regra), escolha Rule with an event pattern (Regra com um padrão de evento).

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Em Event source (Origem do evento), escolha Eventos da AWS ou eventos de parceiro do
EventBridge.

9.

Na seção Event patter (Padrão de evento), selecione Event pattern form (Formulário de padrão de
evento).

10. Em Event source (Origem do evento), escolha AWS services (Serviços da ).
11. Em AWS service (Serviço da AWS), escolha Systems Manager.
12. Para Event type (Tipo de evento), escolha Inventory (Inventário).
13. Em Specific detail type(s) (Tipos de detalhes específicos), escolha Inventory Resource State Change
(Alteração de estado de recursos de inventário).
14. Escolha Next (Próximo).
15. Em Target types (Tipos de destino), escolha AWS service (Serviço da AWS).
16. Em Select a target (Selecionar um destino), escolha SNS topic (Tópico do SNS) e depois escolha seu
tópico em Topic.
17. Na seção Additional settings (Configurações adicionais), para Configure target input (Configurar
entrada do destino), verifique se a opção Matched event (Evento correspondido) está selecionada.
18. Escolha Next (Próximo).
19. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte Marcar
recursos do Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
20. Escolha Next (Próximo).
21. Analise os detalhes da regra e escolha Create rule (Criar regra).

Visualizar o histórico do inventário e o controle de
alterações
Você pode visualizar o histórico do AWS Systems Manager Inventory e alterar o rastreamento de todos
os nós gerenciados usando o AWS Config. O AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração
dos recursos da AWS na Conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro
e como eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos
e as configurações foram alterados ao longo do tempo. Para visualizar o histórico do inventário e o
rastreamento de alterações, ative os seguintes recursos no AWS Config:
• SSM:ManagedInstanceInventory
• SSM:PatchCompliance
• SSM:AssociationCompliance
• SSM:FileData

Note
Observe os seguintes detalhes essenciais sobre o histórico do Inventory e o controle de
monitoramento:
• Se você usar o AWS Config para rastrear alterações no sistema, você deverá configurar o
Systems Manager Inventory para coletar metadados do AWS:File para que você possa exibir
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as alterações do arquivo no AWS Config (SSM:FileData). Se não tiver, o AWS Config não
monitorará as alterações de arquivos em seu sistema.
• Habilitando o SSM:PatchCompliance e o SSM:AssociationCompliance, você poderá visualizar a
aplicação de patches do Systems Manager Patch Manager, além do histórico de conformidade
de associações e monitoramento de alterações do State Manager. Para obter mais informações
sobre o gerenciamento de conformidade para esses recursos, consulte Trabalhar com o
Compliance (p. 871).
O procedimento a seguir descreve como ativar a gravação do histórico do inventário e do rastreamento
de alterações no AWS Config usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obter mais
informações sobre como escolher e configurar esses recursos no AWS Config, consulte Selecionar que
recursos o AWS Config registra no Manual do desenvolvedor do AWS Config. Para obter mais informações
sobre a definição de preço do AWS Config, consulte Definição de preço do .
Antes de começar
O AWS Config exige permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para obter detalhes da
configuração sobre os recursos do Systems Manager. No procedimento a seguir, você deve especificar
um nome do recurso da Amazon (ARN) para uma função do IAM que conceda permissão da AWS Config
para recursos do Systems Manager. Você pode anexar a política gerenciada do AWS_ConfigRole à
função do IAM que você atribuiu ao AWS Config. Para obter mais informações sobre esse perfil, consulte
Política gerenciada pela AWS:AWS_ConfigRole no Guia do desenvolvedor do AWS Config. Para obter
informações sobre como criar um perfil do IAM e atribuir a política gerenciada pelo AWS_ConfigRole,
consulte Criar uma função para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS), no Guia do
usuário do IAM.

Como ativar o histórico do inventário e a gravação do rastreamento de alterações no AWS Config
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Copie e cole o seguinte exemplo de JSON em um editor de texto simples e salve-o como
recordingGroup.json.
{

}

3.

"allSupported":false,
"includeGlobalResourceTypes":false,
"resourceTypes":[
"AWS::SSM::AssociationCompliance",
"AWS::SSM::PatchCompliance",
"AWS::SSM::ManagedInstanceInventory",
"AWS::SSM::FileData"
]

Execute o seguinte comando para carregar o arquivo recordingGroup.json no AWS Config.
aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=myRecorder,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/myConfigRole --recording-group
file://recordingGroup.json

4.

Execute o seguinte comando para iniciar a gravação do histórico do inventário e do rastreamento de
alterações.
aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-name myRecorder
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Depois de configurar o histórico e o controle de alterações, você poderá buscar um nó gerenciado
específico no histórico escolhendo o botão AWS Config no console do Systems Manager. Você pode
acessar o botão AWS Config na página Managed Instances (Instâncias gerenciadas) ou na página
Inventory (Inventário). Dependendo do tamanho de seu monitor, talvez seja necessário rolar para o lado
direito da página para ver o botão.

interromper a coleta de dados e excluir os dados do
inventário
Se você não quiser mais usar o AWS Systems Manager Inventary para exibir metadados sobre os
recursos da AWS, você poderá interromper a coleta de dados e excluir os dados que já tiverem sido
coletados. Esta seção inclui as seguintes informações:
Tópicos
• Interromper a coleta de dados (p. 931)
• Excluir uma sincronização de dados de recursos do Inventory (p. 931)

Interromper a coleta de dados
Quando você configura inicialmente o Systems Manager para coletar dados do inventário, o sistema
cria uma associação do State Manager que define a programação e os recursos dos quais coletar os
metadados. Você pode interromper a coleta de dados excluindo todas as associações do State Manager
que usarem o documento AWS-GatherSoftwareInventory.

Para excluir uma associação do Inventory
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.

Escolha uma associação que use o documento AWS-GatherSoftwareInventory e, em seguida,
selecione Delete (Excluir).

4.

Repita a etapa 3 para todas as associações restantes que usarem o documento AWSGatherSoftwareInventory.

Excluir uma sincronização de dados de recursos do Inventory
Se você não quiser mais usar o AWS Systems Manager Inventory para exibir metadados sobre a AWS,
também recomendamos excluir sincronizações de dados de recursos usadas para a coleta de dados do
inventário.

Para excluir uma sincronização de dados de recursos do Inventory
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Inventory.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Inventory no painel de navegação.
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3.

Selecione Create resource data sync (Criar sincronização dos dados do recurso).

4.

Na lista, escolha um sincronização.

Important
Escolha a sincronização usada para o Inventory. O Systems Manager oferece suporte à
sincronização de dados de recursos para vários recursos. Se você escolher a sincronização
errada, a agregação de dados para o Systems Manager ou para o Systems Manager
Compliance poderá ser interrompida.
5.

Escolha Delete (Excluir).

6.

Repita essas etapas para todas as sincronizações de dados de recursos restantes que você quiser
excluir.

7.

Exclua o bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) no qual os dados foram
armazenados. Para obter informações sobre como excluir um bucket do Amazon S3, consulte Excluir
um bucket.

Demonstrações do Systems Manager Inventory
Use as seguintes demonstrações para coletar e gerenciar dados do inventário, usando o AWS Systems
Manager Inventory. Recomendamos que você realize inicialmente essas demonstrações com nós
gerenciados em um ambiente de teste.
Antes de começar
Antes de começar a usar essas demonstrações, execute as tarefas a seguir.
• Atualize o AWS Systems Manager SSM Agent nos nós que você deseja incluir no inventário. Ao
executar a versão mais recente do SSM Agent, você garante que pode coletar metadados para todos os
tipos de inventário comportados. Para obter informações sobre como atualizar o SSM Agent usando o
State Manager, consulte Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI) (p. 1136).
• Verifique se os nós atendem aos pré-requisitos do Systems Manager. Para mais informações, consulte
Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
• (Opcional) Crie um arquivo JSON para coletar inventário personalizado. Para mais informações, consulte
Trabalhar com inventário personalizado (p. 919).
Índice
• Demonstração: atribua metadados do inventário personalizado para um nó gerenciado. (p. 932)
• Demonstração: configure os nós gerenciados para o inventário usando a CLI (p. 934)
• Demonstração: use a sincronização de dados de recursos para agregar dados do inventário (p. 937)

Demonstração: atribua metadados do inventário personalizado
para um nó gerenciado.
O procedimento a seguir demonstra o processo de usar a operação da API PutInventory do AWS
Systems Manager para atribuir metadados do inventário personalizado a um nó gerenciado. Este exemplo
atribui informações de localização de rack a um nó. Para obter mais informações sobre o inventário
personalizado, consulte Trabalhar com inventário personalizado (p. 919).

Para atribuir metadados do inventário personalizado a um nó
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
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Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
2.

Execute o seguinte comando para atribuir informações de localização de rack a um nó:
Linux
aws ssm put-inventory --instance-id "ID" --items '[{"CaptureTime":
"2016-08-22T10:01:01Z", "TypeName": "Custom:RackInfo", "Content":[{"RackLocation":
"Bay B/Row C/Rack D/Shelf E"}], "SchemaVersion": "1.0"}]'

Windows

aws ssm put-inventory --instance-id "ID" --items
"TypeName=Custom:RackInfo,SchemaVersion=1.0,CaptureTime=2021-05-22T10:01:01Z,Content=[{RackLocatio
B/Row C/Rack D/Shelf F'}]"

3.

Execute o seguinte comando para visualizar as entradas de inventário personalizadas para esse nó:
aws ssm list-inventory-entries --instance-id ID --type-name "Custom:RackInfo"

O sistema responde com informações como as seguintes.
{

}

4.

"InstanceId": "ID",
"TypeName": "Custom:RackInfo",
"Entries": [
{
"RackLocation": "Bay B/Row C/Rack D/Shelf E"
}
],
"SchemaVersion": "1.0",
"CaptureTime": "2016-08-22T10:01:01Z"

Execute o seguinte comando para visualizar o esquema de inventário personalizado.
aws ssm get-inventory-schema --type-name Custom:RackInfo

O sistema responde com informações como as seguintes.
{

}

"Schemas": [
{
"TypeName": "Custom:RackInfo",
"Version": "1.0",
"Attributes": [
{
"DataType": "STRING",
"Name": "RackLocation"
}
]
}
]
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Demonstração: configure os nós gerenciados para o inventário
usando a CLI
Os procedimentos a seguir demonstram o processo de configuração do inventário do AWS Systems
Manager para coletar metadados de seus nós gerenciados. Ao configurar a coleta do inventário, você
começa criando uma associação do State Manager para o Systems Manager. O Systems Manager coleta
os dados de inventário quando a associação é executada. Se você não criar a associação primeiro e tentar
invocar o plugin aws:softwareInventory usando, por exemplo, o Run Command do Systems Manager,
o sistema retornará o seguinte erro:
The aws:softwareInventory plugin can only be invoked via ssm-associate.

Note
Um nó gerenciado pode ter apenas uma associação de inventário configurada por vez. Se você
configurar um nó com duas ou mais associações de inventário, a associação não será executada,
e os dados do inventário não serão coletados.

Configure rapidamente todos os nós gerenciados para o inventário (CLI)
Você pode configurar rapidamente todos os nós gerenciados na sua Conta da AWS e na região atual para
coletar dados do inventário. Esse processo é chamado de criação de uma associação global de inventário.
Para criar uma associação de inventário global usando a AWS CLI, use a opção curinga para o valor
instanceIds, conforme mostrado no procedimento a seguir.

Para configurar o inventário em todos os nós gerenciados na sua Conta da AWS e na região atual
(CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir.
Linux & macOS

aws ssm create-association \
--name AWS-GatherSoftwareInventory \
--targets Key=InstanceIds,Values=* \
--schedule-expression "rate(1 day)" \
--parameters
applications=Enabled,awsComponents=Enabled,customInventory=Enabled,instanceDetailedInformation

Windows

aws ssm create-association ^
--name AWS-GatherSoftwareInventory ^
--targets Key=InstanceIds,Values=* ^
--schedule-expression "rate(1 day)" ^
--parameters
applications=Enabled,awsComponents=Enabled,customInventory=Enabled,instanceDetailedInformation

Note
Este comando não permite que o Inventory colete metadados para o Registro ou arquivos do
Windows. Para inventariar esses tipos de dados, use o próximo procedimento.
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Configurar manualmente o inventário em nós gerenciados (CLI)
Use o procedimento a seguir para configurar manualmente o inventário do AWS Systems Manager em
seus nós gerenciados usando IDs ou tags do nó.

Para configurar manualmente seus nós gerenciados para o inventário (CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para criar uma associação do State Manager que execute o Systems
Manager Inventory nesse nó. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações. Esse comando configura o serviço para executar a cada seis horas e
coletar a configuração de rede, o Windows Update e os metadados de aplicações de um nó.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--name "AWS-GatherSoftwareInventory" \
--targets "Key=instanceids,Values=an_instance_ID" \
--schedule-expression "rate(240 minutes)" \
--output-location "{ \"S3Location\": { \"OutputS3Region\": \"region_ID, for example
us-east-2\", \"OutputS3BucketName\": \"DOC-EXAMPLE-BUCKET\", \"OutputS3KeyPrefix
\": \"Test\" } }" \
--parameters "networkConfig=Enabled,windowsUpdates=Enabled,applications=Enabled"

Windows
aws ssm create-association ^
--name "AWS-GatherSoftwareInventory" ^
--targets "Key=instanceids,Values=an_instance_ID" ^
--schedule-expression "rate(240 minutes)" ^
--output-location "{ \"S3Location\": { \"OutputS3Region\": \"region_ID, for example
us-east-2\", \"OutputS3BucketName\": \"DOC-EXAMPLE-BUCKET\", \"OutputS3KeyPrefix
\": \"Test\" } }" ^
--parameters "networkConfig=Enabled,windowsUpdates=Enabled,applications=Enabled"

O sistema responde com informações como as seguintes.
{

"AssociationDescription": {
"ScheduleExpression": "rate(240 minutes)",
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3KeyPrefix": "Test",
"OutputS3BucketName": "Test bucket",
"OutputS3Region": "us-east-2"
}
},
"Name": "The name you specified",
"Parameters": {
"applications": [
"Enabled"
],
"networkConfig": [
"Enabled"
],
"windowsUpdates": [
"Enabled"
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}

}

]
},
"Overview": {
"Status": "Pending",
"DetailedStatus": "Creating"
},
"AssociationId": "1a2b3c4d5e6f7g-1a2b3c-1a2b3c-1a2b3c-1a2b3c4d5e6f7g",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"LastUpdateAssociationDate": 1480544990.06,
"Date": 1480544990.06,
"Targets": [
{
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
],
"Key": "InstanceIds"
}
]

Você pode direcionar grupos extensos de nós usando o parâmetro Targets com tags do EC2. Veja o
exemplo a seguir.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--name "AWS-GatherSoftwareInventory" \
--targets "Key=tag:Environment,Values=Production" \
--schedule-expression "rate(240 minutes)" \
--output-location "{ \"S3Location\": { \"OutputS3Region\": \"us-east-2\",
\"OutputS3BucketName\": \"DOC-EXAMPLE-BUCKET\", \"OutputS3KeyPrefix\": \"Test
\" } }" \
--parameters "networkConfig=Enabled,windowsUpdates=Enabled,applications=Enabled"

Windows
aws ssm create-association ^
--name "AWS-GatherSoftwareInventory" ^
--targets "Key=tag:Environment,Values=Production" ^
--schedule-expression "rate(240 minutes)" ^
--output-location "{ \"S3Location\": { \"OutputS3Region\": \"us-east-2\",
\"OutputS3BucketName\": \"DOC-EXAMPLE-BUCKET\", \"OutputS3KeyPrefix\": \"Test
\" } }" ^
--parameters "networkConfig=Enabled,windowsUpdates=Enabled,applications=Enabled"

Você também pode inventariar arquivos e chaves do Registro do Windows em um nó do Windows
Server usando os tipos de inventário files e windowsRegistry com expressões. Para obter mais
informações sobre esses tipos de inventário, consulte Trabalhar com o inventário de arquivos e do
Registro do Windows (p. 889).
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--name "AWS-GatherSoftwareInventory" \
--targets "Key=instanceids,Values=i-0704358e3a3da9eb1" \
--schedule-expression "rate(240 minutes)" \
--parameters '{"files":["[{\"Path\": \"C:\\Program Files\", \"Pattern\": [\"*.exe
\"], \"Recursive\": true}]"], "windowsRegistry": ["[{\"Path\":\"HKEY_LOCAL_MACHINE\
\Software\\Amazon\", \"Recursive\":true}]"]}' \
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Windows
aws ssm create-association ^
--name "AWS-GatherSoftwareInventory" ^
--targets "Key=instanceids,Values=i-0704358e3a3da9eb1" ^
--schedule-expression "rate(240 minutes)" ^
--parameters '{"files":["[{\"Path\": \"C:\\Program Files\", \"Pattern\": [\"*.exe
\"], \"Recursive\": true}]"], "windowsRegistry": ["[{\"Path\":\"HKEY_LOCAL_MACHINE\
\Software\\Amazon\", \"Recursive\":true}]"]}' ^
--profile dev-pdx

3.

Execute o seguinte comando para visualizar o status da associação.
aws ssm describe-instance-associations-status --instance-id an_instance_ID

O sistema responde com informações como as seguintes.
{
"InstanceAssociationStatusInfos": [
{
"Status": "Pending",
"DetailedStatus": "Associated",
"Name": "reInvent2016PolicyDocumentTest",
"InstanceId": "i-1a2b3c4d5e6f7g",
"AssociationId": "1a2b3c4d5e6f7g-1a2b3c-1a2b3c-1a2b3c-1a2b3c4d5e6f7g",
"DocumentVersion": "1"
}
]
}

Demonstração: use a sincronização de dados de recursos para
agregar dados do inventário
A demonstração a seguir descreve como criar uma configuração de sincronização de dados de recursos
para o AWS Systems Manager Inventory, usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI). A
sincronização de dados de recursos sincroniza automaticamente os dados de inventário de portas de
todos os nós gerenciados em um bucket central do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A
sincronização atualiza automaticamente os dados no bucket central do Amazon S3 quando novos dados
do inventário são descobertos.
Essa demonstração também descreve como usar o Amazon Athena e o Amazon QuickSight para consultar
e analisar os dados agregados. Para obter informações sobre como criar uma sincronização de dados de
recursos usando o Systems Manager no AWS Management Console, consulte Configurar a sincronização
de dados de recursos para o Inventory (p. 891). Para obter informações sobre como consultar o
inventário de várias Regiões da AWS e contas usando o Systems Manager no AWS Management Console,
consulte Consultar dados de inventário de várias regiões e contas (p. 903).

Note
Essa demonstração inclui informações sobre como criptografar a sincronização usando o AWS
Key Management Service (AWS KMS). O Inventory não coleta dados específicos do usuário,
dados patenteados ou confidenciais e, portanto, a criptografia é opcional. Para obter mais
informações sobre o AWS KMS, consulte o Manual do desenvolvedor do AWS Key Management
Service.
Antes de começar
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Avalie ou conclua as tarefas a seguir, antes de começar a demonstração nesta seção:
• Colete o inventário de dados dos nós gerenciados. Para fins das seções Amazon Athena e Amazon
QuickSight nesta demonstração, recomendamos que você colete os dados da aplicação. Para
obter mais informações sobre como coletar dados do inventário, consulte Configurar a coleta de
inventário (p. 899) ou Demonstração: configure os nós gerenciados para o inventário usando a
CLI (p. 934).
• (Opcional) Se os dados de inventário forem armazenados em um bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) que use a criptografia do AWS Key Management Service (AWS
KMS), você também deve configurar sua conta do IAM e a função de serviço do AmazonGlueServiceRoleForSSM para a criptografia do AWS KMS. Se você não configurar a conta do IAM
e essa função, o Systems Manager exibirá Cannot load Glue tables quando você escolher a
guia Detailed View (Visualização detalhada) no console. Para mais informações, consulte (Opcional)
Configure as permissões para exibição de dados criptografados do AWS KMS (p. 906).
• (Opcional) Se Você quiser criptografar a sincronização dos dados do recurso, usando o AWS KMS, crie
uma nova chave que inclua a política a seguir, ou atualize uma chave existente e adicione essa política a
ela.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "ssm-access-policy",
"Statement": [
{
"Sid": "ssm-access-policy-statement",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/KMS_key_id",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:123456789012:resource-data-sync/*"
}
}
}
]

}

Como criar uma sincronização de dados de recurso para inventário
1.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Crie um bucket para armazenar os dados de inventário agregados. Para obter mais informações,
consulte Criar um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Anote o nome do
bucket e a Região da AWS em que você o criou.

3.

Depois de criar o bucket, escolha a guia Permissions e depois escolha Bucket Policy.

4.

Copie e cole a seguinte política de bucket no editor de políticas. Substitua DOC-EXAMPLE-BUCKET e
account-id pelo nome do bucket do Amazon S3 que você criou e um ID da Conta da AWS válido.
Opcionalmente, substitua bucket-prefix pelo nome de um prefixo do Amazon S3 (subdiretório). Se
você não criou um prefixo, remova bucket-prefix/ do ARN na política.
{
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}

5.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": " SSMBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/*/accountid=account-id/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:account-id:resource-data-sync/*"
}
}
}
]

(Opcional) Se deseja criptografar a sincronização, você deve adicionar as seguintes condições à
política listada na etapa anterior. Adicione esses na seção StringEquals.

"s3:x-amz-server-side-encryption":"aws:kms",
"s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-keyid":"arn:aws:kms:region:account_ID:key/KMS_key_ID"

Exemplo:
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "account-id",
"s3:x-amz-server-side-encryption":"aws:kms",
"s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-keyid":"arn:aws:kms:region:account_ID:key/KMS_key_ID"
}

6.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

7.

(Opcional) Se você quiser criptografar a sincronização, execute o seguinte comando para verificar
se a política do bucket está aplicando o requisito de chave do AWS KMS. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws s3 cp ./A_file_in_the_bucket s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/ \
--sse aws:kms \
--sse-kms-key-id "arn:aws:kms:region:account_ID:key/KMS_key_id" \
--region region, for example, us-east-2
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Windows
aws s3 cp ./A_file_in_the_bucket s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/ ^
--sse aws:kms ^
--sse-kms-key-id "arn:aws:kms:region:account_ID:key/KMS_key_id" ^
--region region, for example, us-east-2

8.

Execute o comando a seguir para criar uma configuração de sincronização de dados de recursos
com o bucket do Amazon S3 que você criou no início deste procedimento. Esse comando cria uma
sincronização da Região da AWS à qual você está conectado.

Note
Se a sincronização e o bucket do Amazon S3 de destino estiverem localizados em diferentes
regiões, você poderá estar sujeito ao preço da transferência de dados. Para obter mais
informações, consulte Preços do Amazon S3.
Linux & macOS
aws ssm create-resource-data-sync \
--sync-name a_name \
--s3-destination "BucketName=DOC-EXAMPLE-BUCKET,Prefix=prefix_name,
if_specified,SyncFormat=JsonSerDe,Region=bucket_region"

Windows
aws ssm create-resource-data-sync ^
--sync-name a_name ^
--s3-destination "BucketName=DOC-EXAMPLE-BUCKET,Prefix=prefix_name,
if_specified,SyncFormat=JsonSerDe,Region=bucket_region"

Você pode usar o parâmetro region para especificar onde a configuração de sincronização deve
ser criada. No exemplo a seguir, os dados de inventário da região us-west-1 serão sincronizados no
bucket do Amazon S3 na região us-west-2.
Linux & macOS
aws ssm create-resource-data-sync \
--sync-name InventoryDataWest \
--s3-destination "BucketName=DOC-EXAMPLEBUCKET,Prefix=HybridEnv,SyncFormat=JsonSerDe,Region=us-west-2"
--region us-west-1

Windows
aws ssm create-resource-data-sync ^
--sync-name InventoryDataWest ^
--s3-destination "BucketName=DOC-EXAMPLEBUCKET,Prefix=HybridEnv,SyncFormat=JsonSerDe,Region=us-west-2" ^ --region us-west-1

(Opcional) Se quiser criptografar a sincronização usando o AWS KMS, execute o seguinte comando
para criar a sincronização. Se você criptografar a sincronização, a chave AWS KMS e o bucket do
Amazon S3 deverão estar na mesma região.
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Linux & macOS
aws ssm create-resource-data-sync \
--sync-name sync_name \
--s3-destination "BucketName=DOC-EXAMPLE-BUCKET,Prefix=prefix_name,
if_specified,SyncFormat=JsonSerDe,AWSKMSKeyARN=arn:aws:kms:region:account_ID:key/
KMS_key_ID,Region=bucket_region" \
--region region

Windows
aws ssm create-resource-data-sync ^
--sync-name sync_name ^
--s3-destination "BucketName=DOC-EXAMPLE-BUCKET,Prefix=prefix_name,
if_specified,SyncFormat=JsonSerDe,AWSKMSKeyARN=arn:aws:kms:region:account_ID:key/
KMS_key_ID,Region=bucket_region" ^
--region region

9.

Execute o seguinte comando para visualizar o status da configuração de sincronização.
aws ssm list-resource-data-sync

Se você criou a configuração de sincronização em uma Região diferente, deverá especificar o
parâmetro region, como mostra o exemplo a seguir.
aws ssm list-resource-data-sync --region us-west-1

10. Depois que a configuração de sincronização tiver sido criada com sucesso, navegue pelo bucket de
destino no Amazon S3. Os dados do Inventory deverão ser exibidos em poucos minutos.
Trabalhar com os dados no Amazon Athena
A seção a seguir descreve como visualizar e consultar os dados no Amazon Athena. Antes de começar,
recomendamos que você saiba mais sobre o Athena. Para obter mais informações, consulte O que é o
Amazon Athena? e Trabalhar com dados no Manual do usuário do Amazon Athena.

Para visualizar e consultar dados no Amazon Athena
1.

Abra o console do Athena em https://console.aws.amazon.com/athena/.

2.

Copie e cole a seguinte instrução no editor de consultas e escolha Run Query.
CREATE DATABASE ssminventory

O sistema cria um banco de dados chamado ssminventory.
3.

Copie e cole a seguinte instrução no editor de consultas e escolha Run Query. Substitua DOCEXAMPLE-BUCKET e bucket_prefix pelo nome e prefixo do destino do Amazon S3.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ssminventory.AWS_Application (
Name string,
ResourceId string,
ApplicationType string,
Publisher string,
Version string,
InstalledTime string,
Architecture string,
URL string,
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Summary string,
PackageId string
)
PARTITIONED BY (AccountId string, Region string, ResourceType string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'serialization.format' = '1'
) LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket_prefix/AWS:Application/'

4.

Copie e cole a seguinte instrução no editor de consultas e escolha Run Query.
MSCK REPAIR TABLE ssminventory.AWS_Application

O sistema particiona a tabela.

Note
Se você criar sincronizações de dados de recursos em outras Regiões da AWS ou Contas
da AWS, você deverá executar esse comando novamente para atualizar as partições. Talvez
você também precise atualizar a política de bucket do Amazon S3.
5.

Para visualizar seus dados, escolha o ícone de exibição ao lado da tabela AWS_Application.

6.

Copie e cole a seguinte instrução no editor de consultas e escolha Run Query.
SELECT a.name, a.version, count( a.version) frequency
from aws_application a where
a.name = 'aws-cfn-bootstrap'
group by a.name, a.version
order by frequency desc

A consulta retorna uma contagem de versões diferentes do aws-cfn-bootstrap, que é uma
aplicação da AWS presente nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para
Linux, macOS e Windows Server.
7.

Copie e cole individualmente as seguintes instruções no editor de consultas, substitua DOC-EXAMPLEBUCKET e bucket-prefix por informações para o Amazon S3 e escolha Run Query (Executar
consulta). Essas instruções configuram as tabelas de inventário adicionais no Athena.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ssminventory.AWS_AWSComponent (
`ResourceId` string,
`Name` string,
`ApplicationType` string,
`Publisher` string,
`Version` string,
`InstalledTime` string,
`Architecture` string,
`URL` string
)
PARTITIONED BY (AccountId string, Region string, ResourceType string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'serialization.format' = '1'
) LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/AWS:AWSComponent/'

MSCK REPAIR TABLE ssminventory.AWS_AWSComponent
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CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ssminventory.AWS_WindowsUpdate (
`ResourceId` string,
`HotFixId` string,
`Description` string,
`InstalledTime` string,
`InstalledBy` string
)
PARTITIONED BY (AccountId string, Region string, ResourceType string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'serialization.format' = '1'
) LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/AWS:WindowsUpdate/'

MSCK REPAIR TABLE ssminventory.AWS_WindowsUpdate

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ssminventory.AWS_InstanceInformation (
`AgentType` string,
`AgentVersion` string,
`ComputerName` string,
`IamRole` string,
`InstanceId` string,
`IpAddress` string,
`PlatformName` string,
`PlatformType` string,
`PlatformVersion` string
)
PARTITIONED BY (AccountId string, Region string, ResourceType string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'serialization.format' = '1'
) LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/AWS:InstanceInformation/'

MSCK REPAIR TABLE ssminventory.AWS_InstanceInformation

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ssminventory.AWS_Network (
`ResourceId` string,
`Name` string,
`SubnetMask` string,
`Gateway` string,
`DHCPServer` string,
`DNSServer` string,
`MacAddress` string,
`IPV4` string,
`IPV6` string
)
PARTITIONED BY (AccountId string, Region string, ResourceType string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'serialization.format' = '1'
) LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/AWS:Network/'

MSCK REPAIR TABLE ssminventory.AWS_Network

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ssminventory.AWS_PatchSummary (
`ResourceId` string,
`PatchGroup` string,
`BaselineId` string,
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`SnapshotId` string,
`OwnerInformation` string,
`InstalledCount` int,
`InstalledOtherCount` int,
`NotApplicableCount` int,
`MissingCount` int,
`FailedCount` int,
`OperationType` string,
`OperationStartTime` string,
`OperationEndTime` string

)
PARTITIONED BY (AccountId string, Region string, ResourceType string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'serialization.format' = '1'
) LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/bucket-prefix/AWS:PatchSummary/'

MSCK REPAIR TABLE ssminventory.AWS_PatchSummary

Trabalhar com os dados no Amazon QuickSight
A seção a seguir fornece uma visão geral com links para construir uma visualização no Amazon
QuickSight.

Para construir uma visualização no Amazon QuickSight
1.

Cadastre-se no Amazon QuickSight e faça login no console do QuickSight.

2.

Crie um conjunto de dados na tabela AWS_Application e em quaisquer outras tabelas que você
tenha criado. Para obter mais informações, consulte Criar um conjunto de dados usando o Amazon
Athena.

3.

Una tabelas. Por exemplo, você pode unir a coluna instanceid de AWS_InstanceInformation
porque ela corresponde à coluna resourceid em outras tabelas de inventário. Para obter mais
informações sobre como unir tabelas, consulte o tópico sobre como Unir tabelas.

4.

Crie uma visualização. Para obter mais informações, consulte o tópico sobre como Trabalhar com o
Amazon QuickSight Visuals.

Solucionar problemas com o Systems Manager
Inventory
Este tópico inclui informações sobre como resolver erros comuns ou problemas com o inventário do AWS
Systems Manager. Se você estiver tendo problemas para visualizar os nós no Systems Manager, consulte
Solução de problemas de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842).
Tópicos
• Os múltiplos que aplicam todas as associações com o documento 'AWS-GatherSoftwareInventory' não
são compatíveis (p. 945)
• O status de execução do Inventory nunca sai de pendente (p. 945)
• Falha na execução do documento AWS-ListWindowsInventory (p. 946)
• O console não exibe as guias Dashboard (Painel) | Detailed View (Visualização detalhada) | Settings
(Configurações) do inventário (p. 946)
• UnsupportedAgent (p. 946)
• Ignorado (p. 946)
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• Reprovada (p. 946)
• Falha na conformidade do inventário para uma instância do Amazon EC2 (p. 947)

Os múltiplos que aplicam todas as associações com o
documento 'AWS-GatherSoftwareInventory' não são
compatíveis
Um erro Multiple apply all associations with document 'AWSGatherSoftwareInventory' are not supported significa que um ou mais Regiões da AWS nas
quais você está tentando configurar uma associação do Inventory para todas os nós gerenciados já estão
definidas com uma associação de inventário para todas as instâncias. Se necessário, você pode excluir
a associação de inventário existente para todas os nós e criar uma nova. Para visualizar as associações
de inventário existentes, escolha State Manager no console do Systems Manager e, em seguida, localize
associações que usam o Documento do SSM AWS-GatherSoftwareInventory. Se a associação de
inventário existente para todos os nós tiver sido criada em várias regiões e você quiser criar uma nova,
exclua a associação existente de cada região onde ela existir.

O status de execução do Inventory nunca sai de pendente
Há duas razões pelas quais a coleta do inventário nunca sai do status Pending:
• Nenhum nó presente na Região da AWS selecionada:
Se você criar uma associação de inventário global usando o Systems Manager Quick Setup, o status
da associação de inventário (documento AWS-GatherSoftwareInventory) será Pending, caso
nenhum nó esteja disponível na região selecionada.
• Permissões insuficientes:
Uma associação de inventário mostrará Pending se um ou mais nós gerenciados não tiverem
permissão para executar o Systems Manager Inventory. Verifique se o perfil de instância do AWS
Identity and Access Management (IAM) inclui a política gerenciada AmazonSSMManagedInstanceCore
Para obter informações sobre como adicionar essa política a um perfil de instância, consulte Tarefa 2:
Adicionar permissões a um perfil de instância do Systems Manager (console) (p. 26).
O perfil de instância deve ter, no mínimo, as seguintes permissões do IAM:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeAssociation",
"ssm:ListAssociations",
"ssm:ListInstanceAssociations",
"ssm:PutInventory",
"ssm:PutComplianceItems",
"ssm:UpdateAssociationStatus",
"ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
"ssm:UpdateInstanceInformation",
"ssm:GetDocument",
"ssm:DescribeDocument"
],
"Resource": "*"
}
]
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Falha na execução do documento AWSListWindowsInventory
O documento AWS-ListWindowsInventory está obsoleto. Não use esse documento para coletar
inventário. Em vez disso, use um dos processos descritos em Configurar a coleta de inventário (p. 899).

O console não exibe as guias Dashboard (Painel) | Detailed View
(Visualização detalhada) | Settings (Configurações) do inventário
A página Detailed View (Visualização detalhada) do Inventory só está disponível nas Regiões da AWS
que oferecem o Amazon Athena. Se as seguintes guias não forem exibidas na página do Inventory,
isso significa que o Athena não está disponível na região e que você não pode usar a Detailed View
(Visualização detalhada) para consultar os dados.

UnsupportedAgent
Se o status detalhado de uma associação de inventário mostrar UnsupportedAgent e o Association status
(status da associação) mostrar Failed (Falhou), a versão do AWS Systems Manager SSM Agent no nó
gerenciado não está correta. Para criar uma associação de inventário global (para fazer inventário de
todos os nós em sua Conta da AWS), por exemplo, você precisa usar o SSM Agent versão 2.0.790.0
ou posterior. Você pode ver a versão do agente em execução em cada um de seus nós gerenciados na
página Managed Instances (Instâncias gerenciadas) na coluna Agent version (Versão do agente). Para
obter informações sobre como atualizar o SSM Agent em nós gerenciados, consulte Atualizar o SSM Agent
usando Run Command (p. 1038).

Ignorado
Se o status da associação de inventário de um nó exibir Skipped (Ignorada), significa que você criou uma
associação de inventário global (para coletar inventário de todos os nós), mas o nó ignorado já tinha uma
associação de inventário atribuída a ele. A associação do inventário global não foi atribuída a esse nó, e
nenhum inventário foi coletado pela associação do inventário global. No entanto, o nó ainda relatará dados
de inventário quando a associação de inventário existente for executada.
Se você não quiser que o nó seja ignorado pela associação de inventário global, exclua a associação de
inventário existente. Para visualizar as associações de inventário existentes, escolha State Manager no
console do Systems Manager e, em seguida, localize associações que usam o Documento do SSM AWSGatherSoftwareInventory.

Reprovada
Se o status da associação de inventário de um nó exibir Failed (Falhou), isso pode significar que o nó
tem várias associações de inventário atribuídas a ele. Um nó só pode ter uma associação de inventário
atribuída por vez. Uma associação de inventário usa o documento AWS-GatherSoftwareInventory
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AWS Systems Manager (documento SSM). Você pode executar o seguinte comando usando a AWS
Command Line Interface (AWS CLI) para exibir uma lista de associações para um nó.
aws ssm describe-instance-associations-status --instance-id instance ID

Falha na conformidade do inventário para uma instância do
Amazon EC2
A conformidade do inventário para uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pode
falhar se você atribuir várias associações de inventário à instância.
Para resolver esse problema, exclua uma ou mais associações de inventário atribuídas à instância. Para
obter mais informações, consulte Excluir uma associação.

Note
Se você criar várias associações de inventário para um nó gerenciado, observe o seguinte
comportamento:
• Cada nó pode ser atribuído a uma associação de inventário direcionada a todos os nós (—
targets “Key=InstanceIds, Values=*”).
• Também é possível atribuir cada nó a uma associação específica que usa pares de chave/valor
de tag ou um grupo de recursos da AWS.
• Se um nó tiver várias associações de inventário atribuídas, o status mostrará Skipped
(Ignorado) para a associação que não foi executada. A associação que foi executada mais
recentemente exibe o status real da associação de inventário.
• Se um nó for atribuído a várias associações de inventário e cada uma usar um par de chave/
valor de tag, essas associações de inventário não serão executadas nesse nó devido ao conflito
de tags. A associação ainda será executada em nós que não apresentarem o conflito de chave/
valor da tag.

Ativações híbridas do AWS Systems Manager
Para configurar servidores, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) em seu ambiente híbrido como
nós gerenciados, é necessário criar uma ativação híbrida de nó gerenciado. Depois de concluir a ativação,
você receberá um código de ativação e um ID. Essa combinação de código e ID funciona como um ID
de acesso e uma chave secreta do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para fornecer acesso
seguro ao serviço do AWS Systems Manager em seus nós gerenciados.
Para obter informações sobre como configurar dispositivos do AWS IoT, dispositivos IoT não AWS,
servidores on-premises e VMs como nós gerenciados, consulte Configurar o AWS Systems Manager
para ambientes híbridos (p. 34). Para obter informações sobre como configurar os dispositivos principais
do AWS IoT Greengrass para o Systems Manager, consulte Configurar AWS Systems Manager para
dispositivos de borda (p. 54).

Note
O macOS não tem suporte para ambientes híbridos do Systems Manager.
Sobre camadas de instâncias do Systems Manager
O AWS Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias avançadas para
servidores e VMs em um ambiente híbrido. O nível de instâncias padrão permite registrar no máximo 1.000
máquinas por Conta da AWS e por Região da AWS. Se precisar registrar mais de 1.000 máquinas em
uma única conta e região, use o nível de instâncias avançadas. Você pode criar quantos nós gerenciados
quiser no nível de instâncias avançadas. Todos os nós gerenciados configurados para o Systems
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Manager são cobrados de acordo com o uso. Para obter mais informações sobre como habilitar instâncias
avançadas, consulte Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831). Para obter mais informações sobre
definição de preço, consulte Definição de preço do AWS Systems Manager.

Note
• Instâncias avançadas também permitem que você se conecte às suas máquinas híbridas
usando o AWS Systems Manager Session Manager. O Session Manager fornece acesso
via shell interativo às suas instâncias. Para mais informações, consulte AWS Systems
Manager Session Manager (p. 948).
• A cota de instâncias padrão também se aplica a instâncias do EC2 que usam uma ativação do
Systems Manager on-premises (o que não é um cenário comum).
• Para aplicar patches em aplicações lançadas pela Microsoft em VMs (máquinas virtuais) e
instâncias on-premises, ative o nível de instâncias avançadas. Há uma cobrança para o uso
do nível de instâncias avançadas. Não há custo adicional para aplicar patches em aplicações
lançadas pela Microsoft nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para
mais informações, consulte Sobre o patch de aplicações lançados pela Microsoft no Windows
Server (p. 1222).

AWS Systems Manager Session Manager
O Session Manager é uma capacidade do AWS Systems Manager totalmente gerenciada. Com o Session
Manager, você pode gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos
de borda, servidores on-premises e máquinas virtuais (VMs). Use um shell baseado em navegador
interativo com um clique ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI). O Session Manager fornece
gerenciamento de nós seguro e auditável sem a necessidade de abrir portas de entrada, manter bastion
hosts ou gerenciar chaves SSH. O Session Manager também facilita a conformidade com políticas
corporativas que exigem acesso controlado aos nós gerenciados, práticas rígidas de segurança e logs
totalmente auditáveis com detalhes do acesso aos nós, sem deixar de fornecer aos usuários finais acesso
em várias plataformas com um clique aos nós gerenciados. Para começar a usar o Session Manager, abra
o Systems Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha
Session Manager.

Como o Session Manager beneficia minha
organização?
Session Manager oferece estes benefícios:
• Controle de acesso centralizado aos nós gerenciados usando as políticas do IAM
Os administradores têm um único lugar para conceder e revogar o acesso a nós gerenciados. Usando
somente políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você pode controlar quais usuários
individuais ou grupos na sua organização podem usar o Session Manager e quais nós gerenciados eles
podem acessar.
• Sem a necessidade de abrir portas de entrada e de gerenciar bastion hosts ou chaves SSH
Deixar portas SSH de entrada e portas do PowerShell remotas abertas em seus nós gerenciados
aumenta muito o risco de entidades executarem comandos não autorizados ou mal-intencionados
nesses nós. O Session Manager ajuda a melhorar o procedimento de segurança, permitindo que você
feche essas portas de entrada, eliminando o gerenciamento de chaves e certificados SSH, bastion hosts
e caixas de diálogo.
• Acesso com um clique aos nós gerenciados do console e da CLI
Usando o console do AWS Systems Manager ou do Amazon EC2, é possível iniciar uma sessão
com um único clique. Usando a AWS CLI, você também pode iniciar uma sessão que executa um
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único comando ou uma sequência de comandos. Como as permissões para os nós gerenciados são
fornecidas por meio de políticas do IAM em vez de chaves SSH ou outros mecanismos, o tempo de
conexão é significativamente reduzido.
• Estabelecer conexão com instâncias do Amazon EC2 e nós gerenciados em ambientes híbridos e na
nuvem
É possível estabelecer conexão com instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e
nós não pertencentes ao EC2 em um ambiente híbrido, incluindo servidores on-premises, dispositivos
compatíveis de borda e máquinas virtuais (VMs), fornecidas por outros provedores de nuvem.
Para estabelecer conexão com nós que não pertençam ao EC2 usando o Session Manager,
primeiramente é necessário ativar o nível de instâncias avançadas. Há uma cobrança para o uso do
nível de instâncias avançadas. No entanto, não há custo adicional para se conectar às instâncias
do EC2 usando o Session Manager. Para obter mais informações, consulte Configurar níveis de
instâncias (p. 829).
• Encaminhamento de portas
Redirecione todas as portas dentro do nó gerenciado para uma porta local em um cliente. Depois disso,
conecte-se à porta local e acesse a aplicação do servidor que está sendo executado dentro do nó.
• Suporte entre plataformas para Windows, Linux e macOS
O Session Manager fornece suporte para Windows, Linux e macOS em uma única ferramenta. Por
exemplo, você não precisa usar um cliente SSH para nós gerenciados do macOS ou uma conexão RDP
para nós gerenciados do Windows Server.
• Registro e auditoria de atividade de sessão
Para satisfazer os requisitos de segurança ou operacionais em sua organização, pode ser necessário
fornecer um registro das conexões feitas para seus nós gerenciados e os comandos que foram
executados nelas. Você também pode receber notificações quando um usuário na sua organização
começar ou terminar a atividade da sessão.
Os recursos de registro em log e auditoria são fornecidos por meio de integração com os seguintes
Serviços da AWS:
• AWS CloudTrail – o AWS CloudTrail captura informações sobre chamadas de API do Session
Manager feitas na conta da Conta da AWS e grava-as em arquivos de log armazenados em um bucket
do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) especificado. Um bucket é usado em todos os logs
do CloudTrail para sua conta. Para mais informações, consulte Registrar em log chamadas de API do
AWS Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526).
• Amazon Simple Storage Service – Você pode optar por armazenar os dados de log da sessão em
um bucket do Amazon S3 de sua escolha para fins de depuração e solução de problemas. Os dados
de log podem ser enviados ao seu bucket do Amazon S3 com ou sem criptografia usando sua AWS
KMS key. Para mais informações, consulte Registrar dados da sessão em log usando o Amazon S3
(console) (p. 1019).
• Amazon CloudWatch Logs: o CloudWatch Logs permite monitorar, armazenar e acessar os arquivos
de log de vários Serviços da AWS. Você pode enviar dados de log da sessão a um grupo de logs
do CloudWatch Logs para fins de depuração e solução de problemas. Os dados de log podem ser
enviados ao seu grupo de logs com ou sem criptografia do AWS KMS usando sua chave do KMS.
Para mais informações, consulte Registrar dados da sessão em log usando o Amazon CloudWatch
Logs (console) (p. 1020).
• Amazon EventBridge e Amazon Simple Notification Service – O EventBridge permite configurar regras
para detectar quando ocorrem alterações nos recursos da AWS que você especificar. Você pode criar
uma regra para detectar quando um usuário na sua organização inicia ou interrompe uma sessão e,
em seguida, receber uma notificação por meio do Amazon SNS (por exemplo, uma mensagem texto
ou e-mail) sobre o evento. Você também pode configurar um evento do CloudWatch para iniciar outras
respostas. Para mais informações, consulte Monitorar as atividades da sessão usando o Amazon
EventBridge (console) (p. 1016).
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Note
O registro em log não está disponível para sessões do Session Manager que se conectam por
meio de encaminhamento de portas ou SSH. Isso ocorre porque o SSH criptografa todos os
dados da sessão e o Session Manager serve apenas como um túnel para conexões SSH.

Quem deve usar o Session Manager?
• Qualquer cliente da AWS que quiser melhorar seu procedimento de segurança e auditoria, reduzir
despesas operacionais centralizando o controle de acesso nos nós gerenciados e reduzir o acesso à
entrada dos nós.
• Especialistas em segurança da informação que quiserem monitorar e acompanhar o acesso e a
atividade de nós gerenciados, fechar portas de entrada em nós gerenciados ou permitir conexões a
esses nós sem um endereço IP público.
• Administradores que desejam conceder ou revogar acesso e um único lugar e desejam fornecer uma
solução aos usuários para nós gerenciados do Windows, macOS e Windows Server.
• Os usuários que desejam se conectar a um nó gerenciado com apenas um clique no navegador ou na
AWS CLI, sem a necessidade de fornecer chaves SSH.

Quais são os principais recursos do Session
Manager?
• Suporte para Windows Server, Linux e nós gerenciados do macOS
O Session Manager permite que você estabeleça conexões seguras para instâncias, dispositivos de
borda, servidores on-premises e máquinas virtuais (VMs) do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
Para obter uma lista dos tipos de sistema operacional compatíveis, consulte Configurar o Session
Manager (p. 952).

Note
O suporte do Session Manager para máquinas on-premises é fornecido somente para o nível
de instâncias avançadas. Para obter mais informações, consulte Ativar o nível de instâncias
avançadas (p. 831).
• Acesso do Console, CLI e SDK aos recursos do Session Manager
Você pode trabalhar com Session Manager das seguintes formas:
O console do AWS Systems Manager inclui acesso a todos os recursos do Session Manager para
ambos os administradores e usuários finais. Você pode executar qualquer tarefa relacionada às suas
sessões usando o console do Systems Manager.
O console do Amazon EC2 fornece a capacidade de os usuários finais se conectarem às instâncias do
EC2 para as quais receberam permissões de sessão.
A AWS CLI inclui acesso a recursos do Session Manager para usuários finais. Você pode iniciar uma
sessão, visualizar uma lista de sessões e encerrar permanentemente uma sessão usando a AWS CLI.

Note
Para usar a AWS CLI para executar comandos da sessão, você deve estar usando a versão
1.16.12 da CLI (ou posterior) e deve ter instalado o plugin do Session Manager em sua máquina
local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin do Session Manager
para a AWS CLI (p. 1002).
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O SDK do Session Manager consiste em bibliotecas e código de exemplo que permitem que os
desenvolvedores de aplicações criem aplicações frontend, como shells personalizadas ou portais de
autoatendimento para usuários internos, que nativamente usam o Session Manager para se conectar
aos nós gerenciados. Os desenvolvedores e parceiros podem integrar Session Manager em suas
ferramentas do cliente ou fluxos de trabalho de Automação usando as APIs do Session Manager. Você
pode até mesmo criar soluções personalizadas.
• Controle de acesso do IAM
Com o uso de políticas do IAM, você pode controlar quais membros da organização podem iniciar
sessões para nós gerenciados e quais nós eles podem acessar. Você também pode fornecer acesso
temporário aos nós gerenciados. Por exemplo, você pode fornecer um acesso a um engenheiro de
plantão (ou um grupo de engenheiros de plantão) aos servidores de produção somente durante todo o
período de rotação.
• Registro de auditoria de suporte a recursos
O Session Manager fornece opções de histórico de sessões de auditoria e registro na sua Conta da
AWS por meio da integração com uma série de outros Serviços da AWS. Para obter mais informações,
consulte Auditar a atividade da sessão (p. 1016) e Registrar a atividade de sessão em log (p. 1017).
• Perfis de shell configuráveis
O Session Manager fornece opções para configurar preferências dentro das sessões. Esses perfis
personalizáveis permitem que você defina opções preferenciais, como preferências de shell, variáveis de
ambiente, diretórios de trabalho e execução de vários comandos quando uma sessão é iniciada.
• Suporte para criptografia de dados de chaves do cliente
É possível configurar o Session Manager para criptografar os logs de dados da sessão que você envia
para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou transmite para um grupo de logs do
Amazon CloudWatch Logs. Você também pode configurar o Session Manager para criptografar dados
transmitidos entre as máquinas clientes e os nós gerenciados durante as sessões. Para obter mais
informações, consulte Registrar a atividade de sessão em log (p. 1017) e Configurar preferências da
sessão (p. 978).
• Suporte ao AWS PrivateLink para nós gerenciados sem endereços IP públicos
Você também pode configurar endpoints da VPC para o Systems Manager usando o AWS PrivateLink
para proteger ainda mais suas sessões. O AWS PrivateLink limita todo o tráfego de rede entre os nós
gerenciados, o Systems Manager, o Amazon EC2 e a rede da Amazon. Para obter mais informações,
consulte (Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30).
• Encapsulamento
Em uma sessão, use um documento do AWS Systems Manager (SSM) do tipo Session para tráfego em
túnel, como http ou um protocolo personalizado, entre uma porta local em uma máquina cliente e uma
porta remota em um nó gerenciado.
• Comandos interativos
Crie um documento SSM do tipo sessão que use uma sessão para executar interativamente um
único comando, o que fornece uma maneira de gerenciar o que os usuários podem fazer em um nó
gerenciado.

O que é uma sessão?
Uma sessão é uma conexão feita a um nó gerenciado usando o Session Manager. As sessões são
baseadas em um canal de comunicação bidirecional seguro entre o cliente (você) e o nó gerenciado
remoto que transmite entradas e saídas para comandos. O tráfego entre um cliente e um nó gerenciado é
criptografado usando TLS 1.2, e as solicitações para criar a conexão são assinadas usando Sigv4. Essa
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comunicação bidirecional permite acesso interativo bash e PowerShell aos nós gerenciados. Também é
possível usar uma chave do AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar dados além da
criptografia TLS padrão.
Por exemplo, digamos que John é um engenheiro de plantão do departamento de TI. Ele recebe a
notificação de um problema que requer a conexão remota a um nó gerenciado, como uma falha que
requer a solução de problemas ou uma diretiva para alterar uma opção de configuração simples em um
nó. Usando o console do AWS Systems Manager, o Amazon EC2 ou a AWS CLI, John inicia uma sessão
conectando-o ao nó gerenciado, executa os comandos em um nó necessários para concluir a tarefa e
encerra a sessão.
Quando John envia o primeiro comando para iniciar a sessão, o serviço Session Manager autentica o seu
ID, verifica as permissões concedidas a ele por uma política do IAM, verifica as definições de configuração
(como a verificação de limites permitidos para as sessões) e envia uma mensagem para SSM Agent para
abrir a conexão bidirecional. Depois que a conexão é estabelecida e John digita o próximo comando, a
saída do comando SSM Agent é carregada para esse canal de comunicação e enviada de volta para sua
máquina local.
Tópicos
• Configurar o Session Manager (p. 952)
• Trabalho com Session Manager (p. 1002)
• Auditar a atividade da sessão (p. 1016)
• Registrar a atividade de sessão em log (p. 1017)
• Esquema do documento de sessão (p. 1021)
• Resolução de problemas Session Manager (p. 1027)

Configurar o Session Manager
Antes de usar AWS Systems Manager Session Manager para se conectar aos nós gerenciados na sua
conta, conclua as etapas nos tópicos a seguir.
Tópicos
• Etapa 1: Concluir os pré-requisitos do Session Manager (p. 952)
• Etapa 2: verifique ou crie uma função do IAM com permissões do Session Manager (p. 957)
• Etapa 3: Controlar o acesso da sessão do usuário pelos nós gerenciados (p. 963)
• Etapa 4: Configurar preferências de sessão (p. 978)
• Etapa 5: (Opcional) Restringir o acesso a comandos em uma sessão (p. 990)
• Etapa 6: (Opcional) Usar o AWS PrivateLink para configurar um endpoint da VPC para o Session
Manager (p. 996)
• Etapa 7: (Opcional) Ativar ou desativar permissões administrativas da conta ssm-user. (p. 997)
• Etapa 8: (Opcional) Permitir e controlar permissões de conexões de SSH por meio do Session
Manager (p. 999)

Etapa 1: Concluir os pré-requisitos do Session Manager
Antes de usar o Session Manager, verifique se seu ambiente atende aos requisitos a seguir.

Pré-requisitos da Session Manager
Requisito

Descrição

Sistemas operacionais com suporte

O Session Manager é compatível com a conexão
às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud
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Requisito

Descrição
(Amazon EC2) e com servidores ou máquinas
virtuais (VMs) no ambiente híbrido que usa o nível
de instâncias avançadas.
O Session Manager oferece suporte às seguintes
versões de sistemas operacionais:

Note
O Session Manager é compatível com as
instâncias do EC2, com os dispositivos
de borda, com os servidores on-premises
e com as máquinas virtuais (VMs)
no ambiente híbrido que usa o nível
de instâncias avançadas. Para obter
mais informações sobre instâncias
avançadas, consulte Configurar níveis de
instâncias (p. 829).
Linux
O Session Manager é compatível com todas
as versões do Linux que forem compatíveis
com o AWS Systems Manager. Para obter mais
informações, consulte Pré-requisitos do Systems
Manager (p. 13).
macOS
O Session Manager é compatível com todas
as versões do macOS que forem compatíveis
com o AWS Systems Manager. Para obter mais
informações, consulte Pré-requisitos do Systems
Manager (p. 13).
Windows
O Session Manager é compatível com Windows
Server 2012 até Windows Server 2022.

Note
O Microsoft Windows Server 2016 Nano
não é compatível.
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Requisito

Descrição

SSM Agent

No mínimo a versão 2.3.68.0 do AWS Systems
Manager SSM Agent ou posterior deve ser
instalada nos nós gerenciados aos quais você quer
se conectar por meio de sessões.
Para usar a opção de criptografar dados da
sessão usando uma chave criada no AWS Key
Management Service (AWS KMS), a versão
2.3.539.0 ou posterior do SSM Agent deve ser
instalada em seu nó gerenciado.
Para usar perfis de shell em uma sessão, a versão
3.0.161.0 ou posterior do SSM Agent deve ser
instalada em seu nó gerenciado.
Para iniciar um encaminhamento da porta do
Session Manager ou uma sessão SSH, a versão
3.0.222.0 ou posterior do SSM Agent deve ser
instalada em seu nó gerenciado.
Para transmitir dados da sessão usando o Amazon
CloudWatch Logs, a versão 3.0.284.0 ou posterior
do SSM Agent deve ser instalada em seu nó
gerenciado.
Para obter informações sobre como determinar
o número da versão em execução em uma
instância, consulte Verificar o número de versão
do SSM Agent (p. 135). Para obter informações
sobre como instalar manualmente ou atualizar
automaticamente o SSM Agent, consulte Trabalho
com SSM Agent (p. 70).
Sobre a conta ssm-user
A partir da versão 2.3.50.0 do SSM Agent, o
agente cria uma conta de usuário em seu nó
gerenciado, com permissões de administrador
ou de raiz, chamada de ssm-user. (Em versões
anteriores a 2.3.612.0, a conta é criada quando o
SSM Agent inicia ou reinicia. Na versão 2.3.612.0
e posteriores, o ssm-user é criado na primeira
vez que uma sessão for iniciada em um nó
gerenciado.) As sessões são executadas usando
as credenciais administrativas da conta de usuário.
Para obter mais informações sobre como restringir
o controle administrativo para esta conta, consulte
Desativar ou ativar permissões administrativas da
conta ssm-user (p. 997).
ssm-user em controladores de domínio do
Windows Server
Começando com o SSM Agent versão 2.3.612.0, a
conta do ssm-user não é criada automaticamente
em nós usados como controladores de domínio
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Requisito

Descrição
do Windows Server. Para usar o Session Manager
em uma máquina Windows Server usada como
controlador de domínio, crie a conta ssm-user
manualmente, caso ela ainda não esteja presente,
e atribua permissões de Administrador do Domínio
ao usuário. No Windows Server, o SSM Agent
define uma nova senha para a conta ssm-user
sempre que uma sessão é iniciada e, portanto,
você não precisa especificar uma senha ao criar a
conta.

Conectividade com endpoints

Os nós gerenciados aos quais você se conecta
devem permitir o tráfego de saída HTTPS (porta
443) para os seguintes endpoints:
• ec2messages.region.amazonaws.com
• ssm.region.amazonaws.com
• ssmmessages.region.amazonaws.com
Como alternativa, você pode se conectar aos
endpoints necessários usando endpoints da
interface. Para mais informações, consulte Etapa
6: (Opcional) Usar o AWS PrivateLink para
configurar um endpoint da VPC para o Session
Manager (p. 996).
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Requisito

Descrição

AWS CLI

(Opcional) Se você usar a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) para iniciar as sessões (em
vez de usar o console da AWS Systems Manager
ou o console do Amazon EC2), a versão 1.16.12
ou posterior da CLI deve estar instalada em sua
máquina local.
Você pode chamar o aws --version para
verificar a versão.
Se você precisar instalar ou atualizar a CLI,
consulte Instalação do AWS Command Line
Interface no Guia do usuário do AWS Command
Line Interface.

Important
Uma versão atualizada do SSM Agent
é lançada sempre que novos recursos
são adicionados ao Systems Manager
ou sempre que atualizações forem feitas
nos recursos existentes. Deixar de usar
a versão mais recente do agente pode
impedir que seu nó gerenciado use vários
recursos do Systems Manager. Por isso,
recomendamos automatizar o processo de
manter o SSM Agent atualizado em suas
máquinas. Para obter mais informações,
consulte Automatizar atualizações do
SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na
página SSM Agent Release Notes (Notas
de versão do SSM Agent) no GitHub para
receber notificações sobre atualizações do
SSM Agent.
Além disso, para usar a CLI para gerenciar seus
nós com o Session Manager, você deve primeiro
instalar o plugin do Session Manager em sua
máquina local. Para obter mais informações,
consulte (Opcional) Instale o plugin do Session
Manager para a AWS CLI (p. 1002).
Ative o nível de instâncias avançadas (ambientes
híbridos)
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Para conectar-se a máquinas on-premises
usando o Session Manager, você deve ativar
o nível de instâncias avançadas na Conta da
AWS e Região da AWS onde você cria ativações
híbridas para registrar máquinas on-premises
como instâncias gerenciadas. Há uma cobrança
para o uso do nível de instâncias avançadas.
Para obter mais informações sobre o nível de
instâncias avançadas, consulte Configurar níveis
de instâncias (p. 829).
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Requisito

Descrição

Verifique as permissões de função de serviço do
IAM (ambientes híbridos)

As instâncias híbridas usam a função de serviço
do AWS Identity and Access Management (IAM)
especificada na ativação híbrida para se comunicar
com as operações da API do Systems Manager.
Essa função de serviço deve conter as permissões
necessárias para se conectar às máquinas onpremises usando o Session Manager. Se sua
função de serviço contém a política gerenciada
AmazonSSMManagedInstanceCore da AWS, as
permissões necessárias para o Session Manager
já estão fornecidas.
Se você achar que a função de serviço não contém
as permissões necessárias, você deverá cancelar
o registro da instância gerenciada e registrá-la com
uma nova ativação híbrida que usa uma função de
serviço do IAM com as permissões necessárias.
Para obter mais informações sobre como cancelar
o registro de instâncias gerenciadas, consulte
Cancelar o registro de nós gerenciados em um
ambiente híbrido (p. 842). Para obter mais
informações sobre como criar políticas do IAM com
permissões do Session Manager, consulte Verificar
ou criar uma função do IAM com permissões do
Session Manager.

Etapa 2: verifique ou crie uma função do IAM com permissões do
Session Manager
Por padrão, o AWS Systems Manager não tem permissão para executar ações em suas instâncias. Você
deve conceder acesso usando AWS Identity and Access Management (IAM). Para instâncias do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), as permissões são fornecidas em um perfil da instância. Um
perfil da instância passa uma função do IAM para uma instância do Amazon EC2. Você pode anexar um
perfil da instância do IAM a uma instância do Amazon EC2 ao executá-la ou a uma instância executada
anteriormente. Para obter mais informações, consulte Usar os perfis da instância.
Para servidores on-premises ou máquinas virtuais (VMs), as permissões são fornecidas pela função de
serviço do IAM associada à ativação híbrida usada para registrar seus servidores e VMs on-premises com
o Systems Manager. Servidores on-premises e VMs locais não usam perfis da instância.
Se você já usou outros recursos do Systems Manager, como o Run Command ou o Parameter Store,
um perfil da instância com as permissões básicas necessárias para o Session Manager poderá já estar
anexado às suas instâncias do Amazon EC2. Se um perfil da instância que contém a política gerenciada
AmazonSSMManagedInstanceCore da AWS já estiver anexado às suas instâncias, as permissões para
Session Manager já estarão fornecidas. Isso também é verdade se a função de serviço do IAM usada na
ativação híbrida contiver a política gerenciada AmazonSSMManagedInstanceCore.

Important
Você não pode alterar a função de serviço do IAM associada a uma ativação híbrida. Se você
achar que a função de serviço não contém as permissões necessárias, você deverá cancelar
o registro da instância gerenciada e registrá-la com uma nova ativação híbrida que usa uma
função de serviço com as permissões necessárias. Para obter mais informações sobre como
cancelar o registro de instâncias gerenciadas, consulte Cancelar o registro de nós gerenciados
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em um ambiente híbrido (p. 842). Para obter mais informações sobre como criar uma função de
serviço do IAM para máquinas on-premises, consulteCriar uma função de serviço do IAM para um
ambiente híbrido.
No entanto, em alguns casos, pode ser necessário modificar as permissões anexadas ao seu perfil de
instância. Por exemplo, você quer fornecer um conjunto mais restrito de permissões de instância, você
criou uma política personalizada para seu perfil da instância ou você quer usar as opções de criptografia
do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou do AWS Key Management Service (AWS KMS)
para proteger os dados da sessão. Nesses casos, para permitir que as ações do Session Manager sejam
executadas em suas instâncias, proceda de uma das seguintes maneiras:
• Incorpore permissões para as ações do Session Manager em uma função do IAM personalizada
Para adicionar permissões para ações do Session Manager a uma função do IAM existente que não
dependa da política padrão AmazonSSMManagedInstanceCore fornecida pela AWS, siga as etapas
em Adicionar permissões do Session Manager a uma função do IAM existente (p. 958).
• Crie uma função do IAM personalizada apenas com permissões do Session Manager
Para criar uma função do IAM que contenha permissões somente para ações do Session Manager, siga
as etapas em Crie uma função do IAM personalizada para o Session Manager (p. 959).
• Crie e use uma nova função do IAM com permissões para todas as ações do Systems Manager
Para criar uma função do IAM para instâncias gerenciadas do Systems Manager que usa uma política
padrão fornecida pela AWS para conceder todas as permissões do Systems Manager, siga as etapas
em Criar um perfil da instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).
Tópicos
• Adicionar permissões do Session Manager a uma função do IAM existente (p. 958)
• Crie uma função do IAM personalizada para o Session Manager (p. 959)

Adicionar permissões do Session Manager a uma função do IAM existente
Siga estas etapas para incorporar permissões do Session Manager em uma função do
AWS Identity and Access Management (IAM) existente, que não dependa da política padrão
AmazonSSMManagedInstanceCore fornecida pela AWS para obter permissões da instância. Esse
procedimento pressupõe que sua função existente já inclui outras permissões ssm do Systems Manager
para ações que você deseja permitir o acesso. Essa política não é suficiente para usar o Session Manager.

Para adicionar permissões do Session Manager a uma função existente (console)
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Roles.

3.

Escolha o nome da função na qual incorporar uma política.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha). O link está localizado no lado direito da página.

6.

Escolha a guia JSON.

7.

Substitua o conteúdo padrão pela política a seguir. Substitua o nome da chave pelo o nome do
recurso da Amazon (ARN) da chave do KMS que você deseja usar.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssmmessages:CreateControlChannel",
"ssmmessages:CreateDataChannel",
"ssmmessages:OpenControlChannel",
"ssmmessages:OpenDataChannel"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetEncryptionConfiguration"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "key-name"

Para obter informações sobre como usar uma chave KMS para criptografar dados de sessão, consulte
Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983).
Se você não or usar a criptografia do AWS KMS para sua sessão de dados, poderá remover o
seguinte conteúdo da política:
,

{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "key-name"

8.
9.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).
(Opcional) Adicione tags escolhendo Add tag (Adicionar tag) e inserindo as tags preferenciais para a
política.
10. Escolha Next: Review (Próximo: revisar).
11. Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha, como
SessionManagerPermissions.
12. (Opcional) Em Descrição, digite uma descrição para a política.
Escolha Create policy (Criar política).
Para obter informações sobre as ações ssmmessages, consulte Referência: ec2messages, ssmmessages
e outras operações da API (p. 1636).

Crie uma função do IAM personalizada para o Session Manager
Você pode criar uma função para o nó do AWS Identity and Access Management (IAM) personalizado que
forneça permissões somente para as ações do Session Manager em suas instâncias. Você também pode
incluir uma política para fornecer as permissões necessárias para que os logs da sessão sejam enviados
ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e ao Amazon CloudWatch Logs.
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Depois de criar a função do IAM, consulte Attaching an IAM Role to an Instance (Como anexar uma
função do IAM a uma instância) e Attach or Replace an Instance Profile (Como anexar ou substituir um
perfil da instância) para obter informações sobre como anexar a função a uma instância. Para obter mais
informações sobre perfis e funções de instância do IAM, consulte Uso do perfil da instância e Funções do
IAM para o Amazon EC2, no Guia do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre como criar uma
função de serviço do IAM para máquinas on-premises, consulteCriar uma função de serviço do IAM para
um ambiente híbrido.
Tópicos
• Crie uma função do IAM com permissões mínimas do Session Manager (console) (p. 960)
• Crie uma função do IAM com permissões para o Session Manager, Amazon S3 e CloudWatch Logs
(console) (p. 961)

Crie uma função do IAM com permissões mínimas do Session Manager (console)
Use o procedimento a seguir para criar uma função do IAM personalizada com uma política que fornece
permissões somente para ações do Session Manager em suas instâncias.

Para criar um perfil de instância com permissões mínimas do Session Manager (console)
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Políticas e, em seguida, Criar política. (Se aparecer um botão Get
Started (Iniciar), selecione-o e, em seguida, clique em Create Policy (Criar política).

3.

Escolha a guia JSON.

4.

Substitua o conteúdo padrão pela política a seguir. Substitua o nome da chave pelo o nome do
recurso da Amazon (ARN) da chave do KMS que você deseja usar.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:UpdateInstanceInformation",
"ssmmessages:CreateControlChannel",
"ssmmessages:CreateDataChannel",
"ssmmessages:OpenControlChannel",
"ssmmessages:OpenDataChannel"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetEncryptionConfiguration"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "key-name"
}
]
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Para obter informações sobre como usar uma chave KMS para criptografar dados de sessão, consulte
Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983).
Se você não or usar a criptografia do AWS KMS para sua sessão de dados, poderá remover o
seguinte conteúdo da política:
,

{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "key-name"

5.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).

6.

(Opcional) Adicione tags escolhendo Add tag (Adicionar tag) e inserindo as tags preferenciais para a
política.

7.

Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

8.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha, como
SessionManagerPermissions.

9.

(Opcional) Em Descrição, digite uma descrição para a política.

10. Escolha Create policy (Criar política).
11. No painel de navegação, escolha Roles e Create role.
12. Na página Create role (Criar perfil), escolha AWS service (Serviço da AWS) e, para Use case (Caso
de uso), escolha EC2.
13. Escolha Next (Próximo).
14. Na página Add permissions (Adicionar políticas), marque a caixa de seleção à esquerda do nome da
política que acabou de criar, por exemplo, SessionManagerPermissions.
15. Escolha Next (Próximo).
16. Na página Name, review, and create (Nomear, revisar e criar), em Role name (Nome da função), digite
um nome para a função do IAM, por exemplo, MySessionManagerRole.
17. (Opcional) Em Role description (Descrição da função), digite uma descrição para o perfil de instância.
18. (Opcional) Adicione tags escolhendo Add tag (Adicionar tag) e inserindo as tags preferenciais para a
função.
Selecione Create role (Criar função).
Para obter informações sobre as ações ssmmessages, consulte Referência: ec2messages, ssmmessages
e outras operações da API (p. 1636).

Crie uma função do IAM com permissões para o Session Manager, Amazon S3 e CloudWatch
Logs (console)
Use o procedimento a seguir para criar uma função do IAM personalizada com uma política que fornece
permissões para ações do Session Manager em suas instâncias. A política também fornece as permissões
necessárias para que logs de sessão sejam armazenados em buckets do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) e em grupos de logs do Amazon CloudWatch Logs.

Important
Para gerar logs de sessão em um bucket do Amazon S3 que pertença a uma Conta da AWS
diferente, você deve adicionar a permissão s3:PutObjectAcl do IAM à política. Se essa
permissão não for adicionada, a conta que possui o bucket do Amazon S3 não poderá acessar os
logs de saída da sessão.
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Para obter informações sobre como especificar as preferências para armazenar logs de sessão, consulte
Registrar a atividade de sessão em log (p. 1017).

Para criar uma função do IAM com permissões para o Session Manager, Amazon S3 e
CloudWatch Logs (console)
1.

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

2.

No painel de navegação, escolha Políticas e, em seguida, Criar política. (Se aparecer um botão Get
Started (Iniciar), selecione-o e, em seguida, clique em Create Policy (Criar política).

3.

Escolha a guia JSON.

4.

Substitua o conteúdo padrão pela política a seguir. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssmmessages:CreateControlChannel",
"ssmmessages:CreateDataChannel",
"ssmmessages:OpenControlChannel",
"ssmmessages:OpenDataChannel",
"ssm:UpdateInstanceInformation"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/s3-bucket-prefix/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetEncryptionConfiguration"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "key-name"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:GenerateDataKey",
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}

]

}

"Resource": "*"

5.
6.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).
(Opcional) Adicione tags escolhendo Add tag (Adicionar tag) e inserindo as tags preferenciais para a
política.

7.

Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

8.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha, como
SessionManagerPermissions.
(Opcional) Em Descrição, digite uma descrição para a política.

9.

10. Escolha Create policy (Criar política).
11. No painel de navegação, escolha Roles e Create role.
12. Na página Create role (Criar perfil), escolha AWS service (Serviço da AWS) e, para Use case (Caso
de uso), escolha EC2.
13. Escolha Next (Próximo).
14. Na página Add permissions (Adicionar políticas), marque a caixa de seleção à esquerda do nome da
política que acabou de criar, por exemplo, SessionManagerPermissions.
15. Escolha Next (Próximo).
16. Na página Name, review, and create (Nomear, revisar e criar), em Role name (Nome da função), digite
um nome para a função do IAM, por exemplo, MySessionManagerRole.
17. (Opcional) Em Role description (Descrição da função), digite uma descrição para a função.
18. (Opcional) Adicione tags escolhendo Add tag (Adicionar tag) e inserindo as tags preferenciais para a
função.
19. Selecione Create role (Criar função).

Etapa 3: Controlar o acesso da sessão do usuário pelos nós
gerenciados
O AWS Systems Manager Session Manager permite que você conceda e revogue o acesso do usuário aos
nós gerenciados de forma centralizada. Ao usar políticas do AWS Identity and Access Management (IAM),
você controla a quais nós gerenciados os usuários ou grupos específicos podem se conectar, e também
controla quais operações de API do Session Manager podem ser executadas em nós gerenciados que têm
acesso.
Sobre formatos de ARN do ID da sessão
As políticas do IAM para acesso ao Session Manager usam variáveis para nomes de usuários como parte
de IDs de sessão. IDs de sessão, por sua vez, são usados Nomes de recursos da Amazon (ARNs) da
sessão para controlar o acesso. Os ARNs da sessão têm o seguinte formato:
arn:aws:ssm:region-id:account-id:session/session-id

Por exemplo:
arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:session/JohnDoe-1a2b3c4d5eEXAMPLE

Você pode usar um par de políticas padrão do IAM fornecidas pela AWS, uma para os usuários finais e
outra para os administradores, a fim de fornecer permissões para atividades do Session Manager. Ou você
pode criar políticas do IAM personalizadas para as diferentes necessidades de permissões que talvez
tenha.
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Para obter mais informações sobre usar variáveis em políticas IAM, consulte Elementos da política do IAM:
variáveis.
Para obter mais informações sobre como criar políticas do e anexá-las a usuários ou grupos do IAM,
consulte Criar políticas do IAM e Adicionar e remover políticas do IAM no Manual do usuário do IAM.
Tópicos
• Impor uma verificação de permissão de documento de sessão para a AWS CLI (p. 964)
• Políticas do IAM padrão para início rápido do Session Manager (p. 966)
• Exemplos adicionais de políticas do IAM para o Session Manager (p. 972)

Impor uma verificação de permissão de documento de sessão para a AWS CLI
Quando você configura o Session Manager para sua conta, o sistema cria um documento do tipo sessão
SSM-SessionManagerRunShell. Esse documento armazena suas preferências de sessão, como, por
exemplo, se os dados da sessão são salvos em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) ou em um grupo de logs do Amazon CloudWatch Logs, se os dados da sessão são criptografados
usando o AWS Key Management Service (AWS KMS) e se o suporte ao Run As (Executar como) está
habilitado para suas sessões. Veja um exemplo a seguir.
{

}

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType": "Standard_Stream",
"inputs": {
"s3BucketName": "doc-example-bucket",
"s3KeyPrefix": "BucketPrefix",
"s3EncryptionEnabled": true,
"cloudWatchLogGroupName": "LogGroupName",
"cloudWatchEncryptionEnabled": true,
"kmsKeyId": "kms-key",
"runAsEnabled": true,
"runAsDefaultUser": "RunAsUser"
}

Por padrão, se um usuário da conta tiver recebido permissão em sua política de usuário do AWS Identity
and Access Management (IAM) para iniciar sessões, esse usuário terá acesso ao documento SSM do
SSM-SessionManagerRunShell. Isso significa que quando eles usam a AWS CLI para executar
o comando start-session e não especificam um documento na opção --document-name, o
sistema usa o SSM-SessionManagerRunShell e inicia a sessão. A sessão será iniciada mesmo
que a política do IAM do usuário não conceda permissão explícita para acessar o documento do SSMSessionManagerRunShell.
Por exemplo, o comando a seguir não especifica um documento de sessão.
aws ssm start-session \
--target i-02573cafcfEXAMPLE

O exemplo a seguir especifica o documento de sessão padrão do Session Manager.
aws ssm start-session \
--document-name SSM-SessionManagerRunShell \
--target i-02573cafcfEXAMPLE

Para restringir o acesso ao padrão ou qualquer documento de sessão, você pode adicionar um elemento
de condição à política do IAM do usuário que valida se o usuário tem acesso explícito a um documento
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de sessão. Quando essa condição é aplicada, o usuário deve especificar um valor para a opção -document-name do comando start-session da AWS CLI. Esse valor é o documento de sessão
padrão do Session Manager ou um documento de sessão personalizado que você criou. O elemento
de condição a seguir, quando adicionado à ação ssm:StartSession na política do IAM, executa uma
verificação de acesso ao documento de sessão.
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
}
}

Com esse elemento de condição definido como true, o acesso explícito a um documento de sessão deve
ser concedido na política do IAM para que o usuário inicie uma sessão. Para garantir que o elemento de
condição seja imposto, ele deve ser incluído em todas as declarações de política que permitem a ação
ssm:StartSession. Veja um exemplo a seguir.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-02573cafcfEXAMPLE",
"arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:document/SSM-SessionManagerRunShell"
]

Se o elemento de condição SessionDocumentAccessCheck for definido como false,
isso não afetará a avaliação da política do IAM. Isso significa que se o elemento de condição
SessionDocumentAccessCheck for definido como false e você especificar um nome de documento
em Resource, será necessário fornecer o nome do documento especificado ao iniciar uma sessão. Se
você fornecer um nome de documento diferente ao iniciar uma sessão, a solicitação falhará.
Se o elemento de condição SessionDocumentAccessCheck for definido como false e um nome de
documento não for especificado em Resource, não será necessário fornecer um nome de documento ao
iniciar uma sessão. Por padrão, o documento SSM-SessionManagerRunShell é usado na solicitação.
Para obter um exemplo de como especificar um documento de sessão do Session Manager em uma
política do IAM, consulte Políticas do usuário final do Quickstart para o Session Manager (p. 966).
Outros cenários do
O uso do documento de sessão SSM-SessionManagerRunShell padrão é o único caso em que um
nome de documento pode ser omitido no comando start-session da CLI. Em outros casos, o usuário
deve especificar um valor para a opção --document-name do comando start-session da AWS CLI.
O sistema verifica se o usuário tem acesso explícito ao documento de sessão especificado.
Por exemplo, se um usuário especificar o nome de um documento de sessão personalizado que você
criou, a política do IAM do usuário deverá conceder a permissão ao usuário para acessar esse documento.
Se um usuário executar um comando para iniciar uma sessão usando SSH, a política do usuário deverá
conceder acesso ao documento de sessão AWS-StartSSHSession.

Note
Para iniciar uma sessão usando SSH, as etapas de configuração devem ser executadas em
um nó gerenciado de destino e na máquina local do usuário. Para obter mais informações,
consulte (Opcional) Habilitar e controlar permissões para conexões SSH por meio do Session
Manager (p. 999).

965

AWS Systems Manager Guia do usuário
Configurar o Session Manager

Políticas do IAM padrão para início rápido do Session Manager
Use os exemplos nesta seção para ajudar a criar políticas do AWS Identity and Access Management (IAM)
que fornecem as permissões necessárias mais comuns para acesso ao Session Manager.

Note
Você também pode usar uma política do AWS KMS key para controlar quais usuários do IAM,
funções do IAM e Contas da AWS recebem acesso à sua chave do KMS. Para obter informações,
consulte Visão geral do gerenciamento do acesso aos seus recursos do AWS KMS e Usar
políticas de chaves no AWS KMS no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management
Service.
Tópicos
• Políticas do usuário final do Quickstart para o Session Manager (p. 966)
• Política do administrador do Quickstart para o Session Manager (p. 969)

Políticas do usuário final do Quickstart para o Session Manager
Use os exemplos a seguir para criar políticas de usuário final do IAM para o Session Manager.
É possível criar uma política que permita que os usuários iniciem sessões apenas no console do Session
Manager e na AWS Command Line Interface (AWS CLI), apenas no console do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) ou nos três.
Essas políticas fornecem aos usuários finais a capacidade de iniciar uma sessão de um nó gerenciado
específico e encerrar apenas suas próprias sessões. Consulte o Exemplos adicionais de políticas do IAM
para o Session Manager (p. 972) para obter exemplos de customização que você pode querer fazer na
política.
Nas políticas de exemplo a seguir, substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações.
Consulte as seções a seguir para exibir as políticas de exemplo para o intervalo de acesso à sessão que
você deseja fornecer.
Session Manager and CLI
Use esta política de exemplo para conceder aos usuários a capacidade de iniciar e retomar sessões
apenas do console do Session Manager e da AWS CLI. Esta política não fornece todas as permissões
necessárias para iniciar sessões do console do Amazon EC2.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/instance-id",
"arn:aws:ssm:region:account-id:document/SSM-SessionManagerRunShell"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
}

"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeSessions",
"ssm:GetConnectionStatus",
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "key-name"

Amazon EC2
Use esta política de exemplo para conceder aos usuários a capacidade de iniciar e retomar sessões
apenas do console do Amazon EC2. Esta política não fornece todas as permissões necessárias para
iniciar sessões do console do Session Manager e da AWS CLI.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession",

},
{

},
{

"ssm:SendCommand"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/instance-id"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetConnectionStatus",
"ssm:DescribeInstanceInformation"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
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}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]

Session Manager, CLI, and Amazon EC2
Use esta política de exemplo para conceder aos usuários a capacidade de iniciar e retomar sessões
apenas do console do Session Manager, da AWS CLI e do console do Amazon EC2.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession",
"ssm:SendCommand"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/instance-id",
"arn:aws:ssm:region:account-id:document/SSM-SessionManagerRunShell"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {

},
{

},
{

},
{

}

]

}

}

}

"ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeSessions",
"ssm:GetConnectionStatus",
"ssm:DescribeInstanceInformation",
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "key-name"
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SSM-SessionManagerRunShell é o nome padrão do documento do SSM que o Session Manager
cria para armazenar suas preferências de configuração de sessão. Você pode criar um documento de
sessão personalizado e especificá-lo nessa política. Você também pode especificar o documento AWSStartSSHSession fornecido pela AWS para usuários que estão iniciando sessões usando SSH. Para
obter informações sobre as etapas de configuração necessárias para oferecer suporte a sessões que
usam SSH, consulte (Opcional) Habilitar e controlar permissões para conexões SSH por meio do Session
Manager (p. 999).
2

Se você especificar o elemento de condição, ssm:SessionDocumentAccessCheck, como true,
o sistema verificará se um usuário tem acesso explícito ao documento Session (Sessão) definido,
neste exemplo, o SSM-SessionManagerRunShell, antes de uma sessão ser estabelecida. Para
mais informações, consulte Impor uma verificação de permissão de documento de sessão para a AWS
CLI (p. 964).
3

A permissão kms:GenerateDataKey permite a criação de uma chave de criptografia de dados
que será usada para criptografar dados de sessão. Se você usar a criptografia do AWS Key
Management Service (AWS KMS) para os dados da sessão, substitua key-name pelo nome do
recurso da Amazon (ARN) da chave KMS que você deseja usar, no formato arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-12345EXAMPLE. Se você não for usar a
criptografia de chaves do KMS para dados de sessão, remova o conteúdo da política a seguir.
,

{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "key-name"

Para obter informações sobre o uso do AWS KMS para criptografar dados de sessão, consulte Ativar a
criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983).
4

A permissão para SendCommand é necessária nos casos em que um usuário tenta iniciar uma sessão
do console do Amazon EC2, mas um comando deve ser enviado para atualizar o SSM Agent primeiro.

Política do administrador do Quickstart para o Session Manager
Use os exemplos a seguir para criar políticas de administrador do IAM para o Session Manager.
Essas políticas fornecem aos administradores a capacidade de iniciar uma sessão para nós gerenciados
marcados com Key=Finance,Value=WebServers, permissões para criar, atualizar e excluir
preferências e permissões para encerrar apenas suas sessões próprias. Consulte o Exemplos adicionais
de políticas do IAM para o Session Manager (p. 972) para obter exemplos de customização que você
pode querer fazer na política.
É possível criar uma política que permita que os administradores executem essas tarefas apenas do
console do Session Manager e da AWS CLI, apenas do console do Amazon EC2 ou dos três.
Nas políticas de exemplo a seguir, substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações.
Consulte as seções a seguir para exibir as políticas de exemplo para os três cenários de permissões.
Session Manager and CLI
Use esta política de exemplo para conceder aos administradores a capacidade de executar tarefas
relacionadas à sessão somente do console do Session Manager e da AWS CLI. Esta política não
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fornece todas as permissões necessárias para executar tarefas relacionadas à sessão do console do
Amazon EC2.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/Finance": [
"WebServers"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeSessions",
"ssm:GetConnectionStatus",
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:CreateDocument",
"ssm:UpdateDocument",
"ssm:GetDocument"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:region:account-id:document/SSMSessionManagerRunShell"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
}
]
}

Amazon EC2
Use esta política de exemplo para conceder aos administradores a capacidade de executar tarefas
relacionadas à sessão somente do console do Amazon EC2. Essa política não fornece todas as
permissões necessárias para executar tarefas relacionadas à sessão do console do Session Manager
e da AWS CLI.
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession",

},
{

},
{

}

]

}

"ssm:SendCommand"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/tag-key": [
"tag-value"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetConnectionStatus",
"ssm:DescribeInstanceInformation"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]

Session Manager, CLI, and Amazon EC2
Use esta política de exemplo para conceder aos administradores a capacidade de executar tarefas
relacionadas à sessão do console do Session Manager, da AWS CLI e do console do Amazon EC2.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession",
"ssm:SendCommand"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/tag-key": [
"tag-value"
]
}
}

971

AWS Systems Manager Guia do usuário
Configurar o Session Manager
},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeSessions",
"ssm:GetConnectionStatus",
"ssm:DescribeInstanceInformation",
"ssm:DescribeInstanceProperties",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:CreateDocument",
"ssm:UpdateDocument",
"ssm:GetDocument"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:region:account-id:document/SSMSessionManagerRunShell"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
}
]
}

1

A permissão para SendCommand é necessária nos casos em que um usuário tenta iniciar uma sessão
do console do Amazon EC2, mas um comando deve ser enviado para atualizar o SSM Agent primeiro.

Exemplos adicionais de políticas do IAM para o Session Manager
Consulte os seguintes exemplos de políticas para ajudar você a criar uma política do AWS Identity and
Access Management (IAM) personalizada para que qualquer usuário do Session Manager acesse cenários
os quais deseja oferecer suporte.
Tópicos
• Exemplo 1: Restringir o acesso a nós gerenciados específicos (p. 972)
• Exemplo 2: Restringir o acesso com base em etiquetas (p. 973)
• Exemplo 3: Permitir que um usuário encerre somente sessões iniciadas por ele (p. 974)
• Exemplo 4: Permitir acesso completo (administrativo) a todas as sessões (p. 977)

Exemplo 1: Restringir o acesso a nós gerenciados específicos
Você pode restringir o acesso a nós específicos criando uma política de usuário do IAM que inclui os IDs
dos nós. No exemplo a seguir, o usuário tem permissão para acessar o Session Manager em apenas três
nós gerenciados específicos e encerrar apenas as próprias sessões dele nesses nós. Se o usuário enviar
um comando para qualquer outro nó gerenciado ou tentar encerrar qualquer outra sessão, o resultado do
comando incluirá AccessDenied.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890EXAMPLE",
"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-abcdefghijEXAMPLE",
"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-0e9d8c7b6aEXAMPLE"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
}
]

Exemplo 2: Restringir o acesso com base em etiquetas
Você pode restringir o acesso a nós gerenciados com base em etiquetas específicas. No
exemplo a seguir, o usuário pode iniciar e retomar sessões (Effect: Allow, Action:
ssm:StartSession, ssm:ResumeSession) em qualquer nó gerenciado (Resource:
arn:aws:ec2:region:987654321098:instance/*) com a condição de que o nó seja um Finance
WebServer (ssm:resourceTag/Finance: WebServer). Se o usuário enviar um comando para um
nó gerenciado que não está etiquetado ou que tem qualquer outra etiqueta que não seja Finance:
WebServer, o resultado do comando incluirá AccessDenied.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:StartSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/Finance": [
"WebServers"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
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}

]

}

Você pode criar políticas do IAM que permitem que um usuário inicie sessões para nós gerenciados
que são marcados com várias etiquetas. A política a seguir permite que o usuário inicie sessões em
nós gerenciados que tiverem ambas as etiquetas especificadas aplicadas a eles. Se um usuário enviar
um comando para um nó gerenciado que não estiver marcado com ambas as etiquetas, o resultado do
comando incluirá AccessDenied.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:StartSession"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/tag-key1":[
"tag-value1"
],
"ssm:resourceTag/tag-key2":[
"tag-value2"
]
}
}
}
]

Para obter mais informações sobre como criar políticas de usuários do IAM, consulte Políticas gerenciadas
e em linha, no Manual do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre a marcação de nós
gerenciados, consulte Marcar nós gerenciados (p. 1606) e Etiquetar os recursos do Amazon EC2 no
Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux (o conteúdo aplica-se a instâncias do Windows
e Linux). Para obter informações sobre como reforçar seu procedimento de segurança em relação a
comandos em nível raiz não autorizados em seus nós gerenciados, consulte Restringir o acesso aos
comandos em nível raiz por meio do SSM Agent (p. 140)

Exemplo 3: Permitir que um usuário encerre somente sessões iniciadas por ele
O Session Manager fornece dois métodos para controlar quais sessões um usuário da conta da Conta da
AWS tem permissão para encerrar.
• Use a variável {aws:username} em uma política de permissões do AWS Identity and Access
Management (IAM). Os usuários podem encerrar apenas as sessões que eles iniciaram. Esse método
não funciona para as contas que usam IDs federados para conceder acesso à AWS. Os IDs federados
usam a variável {aws:userid} em vez de {aws:username}.
• Use as tags fornecidas pelas tags da AWS em uma política de permissões do IAM. Na política, inclua
uma condição que permita que os usuários encerrem somente as sessões marcadas com as tags
específicas fornecidas pela AWS. Esse método funciona para todas as contas, incluindo aquelas que
usam IDs federados para conceder acesso à AWS.

Método 1: Conceder privilégios TerminateSession usando a variável {aws:username}
A política do IAM a seguir permite que um usuário exiba os IDs de todas as sessões na sua conta. No
entanto, os usuários podem interagir com os nós gerenciados apenas por meio das sessões que eles
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iniciaram. Um usuário que teve a política a seguir atribuída não poderá se conectar nem encerrar sessões
de outros usuários. A política usa a variável {aws:username} para atingir isso.

Note
Esse método não funciona para contas que usam IDs federados para conceder acesso à AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ssm:DescribeSessions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Action": [
"ssm:TerminateSession"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
]
}
]

Método 2: Conceder privilégios TerminateSession usando tags fornecidas pela AWS
Você pode controlar quais sessões um usuário pode encerrar usando uma condição com variáveis de
chave de tag específicas em uma política de usuário do IAM. A condição determina que o usuário só
pode encerrar sessões marcadas com uma ou ambas as variáveis de chave de tag específicas e um valor
especificado.
Quando um usuário em sua Conta da AWS inicia uma sessão, o Session Manager aplica duas tags
de recurso a ela. A primeira tag de recurso é aws:ssmmessages:target-id, com a qual você
especifica o ID do destino que o usuário tem permissão para encerrar. A outra tag de recurso é
aws:ssmmessages:session-id, com um valor no formato de role-id:caller-specified-rolename.

Note
O Session Manager não oferece suporte a tags personalizadas para essa política de controle de
acesso do IAM. Use as tags de recurso fornecidas pela AWS, descritas abaixo.
aws:ssmmessages:target-id
Com essa chave de etiqueta, inclua o ID do nó gerenciado como o valor na política. No bloco
de política a seguir, a instrução da condição permite que um usuário encerre apenas o nó
i-02573cafcfEXAMPLE.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession"
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}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:target-id": [
"i-02573cafcfEXAMPLE"
]
}
}

Se o usuário tentar encerrar uma sessão para a qual não recebeu a permissão TerminateSession,
ele receberá um erro AccessDeniedException.
aws:ssmmessages:session-id
Essa chave de tag inclui uma variável para o ID de sessão como o valor na solicitação para iniciar
uma sessão.
O exemplo a seguir mostra uma política para casos em que o tipo de chamador é User. O
valor fornecido em aws:ssmmessages:session-id é o ID do usuário. Neste exemplo,
AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE representa o ID de um usuário na sua conta da Conta da AWS. Para
recuperar o ID de um usuário na sua Conta da AWS, use o comando get-user do IAM. Para obter
mais informações, consulte get-user na seção AWS Identity and Access Management do Manual do
usuário do IAM
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id": [
"AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE"
]
}
}
}
]

O exemplo a seguir mostra uma política para casos em que o tipo de chamador é
AssumedRole. Você pode usar a variável {aws:userid} para o valor fornecido para
aws:ssmmessages:session-id. Como alternativa, você pode codificar um ID de função para
o valor fornecido para aws:ssmmessages:session-id. Se você codificar um ID de função,
deverá fornecer o valor no formato role-id:caller-specified-role-name. Por exemplo,
AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:MyRole.

Important
Para que as tags do sistema sejam aplicadas, o ID de função fornecido pode conter apenas
os seguintes caracteres: letras Unicode, 0–9, espaço, _, ., :, /, =, +, -, @ e \.
Para recuperar o ID de uma função na sua Conta da AWS, use o comando get-caller-identity.
Para obter informações, consulte get-caller-identity na Referência de comandos da AWS CLI.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id": [
"${aws:userid}"
]
}
}
}
]

Se um usuário tentar encerrar uma sessão para a qual não recebeu a permissão
TerminateSession, ele receberá um erro AccessDeniedException.
aws:ssmmessages:target-id e aws:ssmmessages:session-id
Você também pode criar políticas do IAM que permitem que um usuário encerre sessões marcadas
com ambas as tags do sistema, conforme este exemplo.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:TerminateSession"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:target-id":[
"i-02573cafcfEXAMPLE"
],
"ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:session-id":[
"${aws:username}-*"
]
}
}
}
]

Exemplo 4: Permitir acesso completo (administrativo) a todas as sessões
A seguinte política do IAM permite que um usuário interaja totalmente com todos os nós gerenciados e
todas as sessões criadas por todos os usuários para todos os nós. Ela deve ser concedida somente a um
administrador que precisa de controle total sobre as atividades do Session Manager da sua organização.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Action": [
"ssm:StartSession",
"ssm:TerminateSession",
"ssm:ResumeSession",
"ssm:DescribeSessions",
"ssm:GetConnectionStatus"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]

Etapa 4: Configurar preferências de sessão
Um usuário do AWS Identity and Access Management IAM com permissões de administrador pode fazer o
seguinte:
• Ative o suporte a Run As (Executar como) para os nós gerenciados do Linux. Isso possibilita iniciar
sessões usando as credenciais de um usuário do sistema operacional especificado, em vez de usar as
credenciais de uma conta ssm-user gerada pelo sistema que o Session Manager do AWS Systems
Manager pode criar em um nó gerenciado.
• Configure o Session Manager para usar a criptografia do AWS KMS key para fornecer proteção adicional
aos dados transmitidos entre máquinas clientes e nós gerenciados.
• Configure o Session Manager para criar e enviar logs de histórico de sessão a um bucket do Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) ou a um grupo de logs do Amazon CloudWatch Logs. Os dados de
log armazenados podem ser usados para auditar ou relatar as conexões da sessão feitas em seus nós
gerenciados e os comandos executados neles durante as sessões.
• Configurar os limites de tempo da sessão. Você pode usar essa configuração para especificar quando
terminar uma sessão após um período de inatividade.
• Configure oSession Manager para usar perfis de shell configuráveis. Esses perfis personalizáveis
permitem que você defina opções preferenciais dentro das sessões, como preferências de shell,
variáveis de ambiente, diretórios de trabalho e execução de vários comandos quando uma sessão é
iniciada.

Note
Para que um usuário possa atualizar as preferências do Session Manager, ele deverá ter recebido
as permissões específicas que permitirão essas atualizações, caso ainda não as tenha. Sem
essas permissões, o usuário não poderá configurar opções de log ou definir outras preferências
de sessão para a sua conta.
Tópicos
• Conceder ou negar permissões a um usuário para atualizar as preferências do Session
Manager (p. 979)
• Especificar um valor de tempo limite de sessão ociosa (p. 980)
• Especifique a duração máxima da sessão (p. 980)
• Permitir perfis de shell configuráveis (p. 980)
• Ative o suporte a Run As (Executar como) para nós gerenciados do Linux e do macOS (p. 982)
• Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console) (p. 983)
• Criar preferências do Session Manager (linha de comando) (p. 984)
• Atualizar preferências do Session Manager (linha de comando) (p. 988)
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Para obter informações sobre como usar o console do Systems Manager para configurar as opções de
registro em log dos dados da sessão, consulte os seguintes tópicos:
• Registrar dados da sessão em log usando o Amazon S3 (console) (p. 1019)
• Transmitir dados da sessão usando o Amazon CloudWatch Logs (console) (p. 1018)
• Registrar dados da sessão em log usando o Amazon CloudWatch Logs (console) (p. 1020)

Conceder ou negar permissões a um usuário para atualizar as preferências do
Session Manager
As preferências da conta são armazenadas como documentos do AWS Systems Manager SSM para
Região da AWS. Antes que um usuário possa atualizar as preferências de conta para sessões em sua
conta, eles devem receber as permissões necessárias para acessar o tipo de documento do SSM onde
essas preferências estão armazenadas. Essas permissões são concedidas por meio de uma política do
AWS Identity and Access Management (IAM).
A política de administrador para permitir que as preferências sejam criadas e atualizadas
Um administrador pode ter a seguinte política para criar e atualizar as preferências a qualquer momento.
A política a seguir dá permissão para acessar e atualizar o documento SSM-SessionManagerRunShell
em uma conta 123456789012 na us-east-2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ssm:CreateDocument",
"ssm:GetDocument",
"ssm:UpdateDocument",
"ssm:DeleteDocument"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/SSM-SessionManagerRunShell"
]
}
]

Política de usuário para impedir que as preferências sejam atualizados
Use a política a seguir para impedir que os usuários finais da sua conta atualizem ou substitua as
preferências do Session Manager.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ssm:CreateDocument",
"ssm:GetDocument",
"ssm:UpdateDocument",
"ssm:DeleteDocument"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/SSM-SessionManagerRunShell"
]
}
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}

]

Especificar um valor de tempo limite de sessão ociosa
O Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, permite especificar o tempo para permitir
que um usuário fique inativo antes do sistema encerrar uma sessão. Por padrão, as sessões expiram
após 20 minutos de inatividade. Você pode modificar essa configuração para especificar que uma sessão
expira entre 1 e 60 minutos de inatividade. Algumas agências profissionais de segurança de computação
recomendam definir tempos limite de sessão ociosa para um máximo de 15 minutos.

Para permitir o tempo limite da sessão ociosa (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.
4.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).
Especifique a quantidade de tempo para permitir que um usuário fique inativo antes que uma sessão
termine no campo minutes (minutos) em Idle session timeout (Tempo limite de sessão ociosa).

5.

Escolha Save (Salvar).

Especifique a duração máxima da sessão
Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, permite que você especifique a duração
máxima de uma sessão antes que ela termine. Por padrão, sessões não têm duração máxima. O valor
especificado para a duração máxima da sessão deve estar entre 1 e 1.440 minutos.

Para especificar a duração máxima da sessão (console)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.
4.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).
Marque a caixa de seleção ao lado de Enable maximum session duration (Ativar a duração máxima da
sessão).
Especifique a duração máxima da sessão antes que ela termine, no campo minutes (minutos) em
Maximum session duration (Duração máxima da sessão).
Escolha Save (Salvar).

5.
6.

Permitir perfis de shell configuráveis
Por padrão, as sessões nas instâncias do EC2 para Linux começam a usar o shell Bourne (sh). No
entanto, talvez prefira usar outro shell como bash. Ao permitir perfis de shell configuráveis, você pode
personalizar preferências dentro de sessões como preferências de shell, variáveis de ambiente, diretórios
de trabalho e executar vários comandos quando uma sessão é iniciada.

Important
O Systems Manager não verifica os comandos ou scripts em seu perfil de shell para ver quais
alterações eles fariam em uma instância antes de serem executados. Para restringir a capacidade
de um usuário modificar comandos ou scripts inseridos em seu perfil de shell, recomendamos o
seguinte:
• Crie um documento personalizado do tipo de sessão para os usuários e funções do AWS
Identity and Access Management (IAM). Em seguida, modifique a política do IAM para esses
usuários e funções para que a operação da API StartSession só possa usar o documento do
tipo Sessão que você criou para eles. Para obter informações, consulte Criar preferências do
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Session Manager (linha de comando) (p. 984) e Políticas do usuário final do Quickstart para o
Session Manager (p. 966).
• Modifique a política do IAM para seus usuários e funções do IAM para negar acesso à operação
da API UpdateDocument do recurso de documento do tipo Sessão que você criar. Isso
permite que seus usuários e funções usem o documento que você criou para suas preferências
de sessão sem permitir que eles modifiquem qualquer uma das configurações.

Para ativar perfis de shell configuráveis
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Especifique as variáveis de ambiente, preferências de shell ou comandos que você deseja executar
quando a sessão for iniciada nos campos dos sistemas operacionais aplicáveis.

5.

Escolha Save (Salvar).

Os comandos a seguir são exemplos que podem ser adicionados ao seu perfil do shell.
Mude para o shell bash e para o diretório /usr nas instâncias do Linux.
exec /bin/bash
cd /usr

Emita um carimbo de data/hora e uma mensagem de boas-vindas no início de uma sessão.
Linux & macOS
timestamp=$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
user=$(whoami)
echo $timestamp && echo "Welcome $user"'!'
echo "You have logged in to a production instance. Note that all session activity is
being logged."

Windows
$timestamp = (Get-Date).ToString("yyyy-MM-ddTH:mm:ssZ")
$splitName = (whoami).Split("\")
$user = $splitName[1]
Write-Host $timestamp
Write-Host "Welcome $user!"
Write-Host "You have logged in to a production instance. Note that all session activity
is being logged."

Visualizar a atividade dinâmica do sistema no início de uma sessão.
Linux & macOS
top

Windows
while ($true) { Get-Process | Sort-Object -Descending CPU | Select-Object -First 30; `
Start-Sleep -Seconds 2; cls
Write-Host "Handles NPM(K)
PM(K)
WS(K) VM(M)
CPU(s)
Id ProcessName";
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Write-Host "-------

------

-----

----- -----

------

-- -----------"}

Ative o suporte a Run As (Executar como) para nós gerenciados do Linux e do
macOS
Por padrão, as sessões são executadas usando as credenciais de uma conta de ssm-user gerada
pelo sistema que é criada em um nó gerenciado. (Em máquinas macOS e Linux, a conta é adicionada
ao /etc/sudoers/). Você pode, em vez disso, iniciar sessões usando as credenciais de uma conta
do sistema operacional (SO). Não há suporte à conta root. Políticas de nível de sistema operacional
e diretório, como restrições de login ou restrições de uso de recursos do sistema, podem não se
aplicar à conta do sistema operacional, pois as sessões são autenticadas pelo AWS Identity and
Access Management (IAM) e executadas dentro do contexto da conta do sistema operacional que você
especificar. O Session Manager do AWS Systems Manager verifica se a conta do sistema operacional
especificada existe antes de iniciar uma sessão. Se você especificar uma conta inexistente do sistema
operacional, a sessão não será iniciada.
Como funciona
Se você ativar o suporte a Run As (Executar como) para sessões, o sistema verificará a existência de
permissões de acesso da seguinte forma:
1. Para o usuário que está iniciando a sessão, a conta do usuário ou função do IAM foi marcada com
SSMSessionRunAs = os user account name?
Se Sim, o nome do usuário existe em seu nó gerenciado? Se a resposta for sim, iniciar a sessão. Se
isso não acontecer, não permita que uma sessão seja iniciada.
Se a conta do usuário do IAM ou função não foi marcada com SSMSessionRunAs = os user
account name, continuar para a etapa 2.
2. Se a conta do usuário ou função do IAM não estiver marcada com SSMSessionRunAs = os user
account name, um nome de usuário do sistema operacional foi especificado nas preferências do
Session Manager da Conta da AWS?
Se Sim, o nome do usuário existe em seu nó gerenciado? Se a resposta for sim, iniciar a sessão. Se
isso não acontecer, não permita que uma sessão seja iniciada.
Nesse ponto, o Session Manager não faz uso da conta padrão do ssm-user. Ou seja, permitir o
suporte a Run As (Executar como) impede que sessões sejam iniciadas usando uma conta de ssmuser em um nó gerenciado.
Se você concluir o procedimento a seguir sem especificar uma conta de usuário do sistema operacional ou
marcar um usuário ou perfil do IAM, as sessões falharão.

Para ativar o suporte a Run As (Executar como) para nós gerenciados do Linux e do macOS
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção ao lado de Enable Run As support for Linux instances (Habilitar o suporte a
Run as (Executar como) para instâncias do Linux).

5.

Faça um dos seguintes procedimentos:
• Opção 1: no campo Operating system user name (Nome de usuário do sistema operacional), insira
o nome da conta de usuário do sistema operacional no nó gerenciado de destino que deseja usar
para iniciar sessões. Quando essa opção é usada, todas as sessões são executadas pelo mesmo
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usuário do sistema operacional para todos os usuários do IAM em sua conta que se conectam ao nó
gerenciado usando o Session Manager.
• Opção 2 (recomendada): escolha o link IAM console (Console do IAM). No painel de navegação,
selecione Users (Usuários) ou Roles (Funções). Escolha a entidade (usuário ou função) à qual
adicionar tags e escolha a guia Tags. Insira SSMSessionRunAs para o nome da chave. Insira o
nome de uma conta de usuário em seu nó gerenciado de destino para o valor da chave. Selecione
Save changes.
Quando essa opção é usada, você pode especificar um nome de conta do sistema operacional
diferente para cada usuário ou perfil do IAM que você marcar, ou usar o mesmo nome de usuário do
sistema operacional para todos os usuários. Para obter mais informações sobre marcação, consulte
Marcar recursos do IAM no Guia do usuário do IAM.
Veja um exemplo a seguir.

6.

Escolha Save (Salvar).

Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console)
Use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para criar e gerenciar chaves. Com o AWS KMS,
você pode controlar o uso da criptografia em uma grande variedade de Serviços da AWS e nos seus
aplicativos. Você pode especificar que os dados da sessão transmitidos entre os nós gerenciados e os
computadores locais dos usuários na sua Conta da AWS sejam criptografados usando a criptografia de
chaves do KMS. (Isso é além da criptografia TLS 1.2 que a AWS já fornece por padrão). A criptografia
de chave do KMS para sessões é realizada usando uma chave é criada no AWS KMS. A criptografia
AWS KMS está disponível para os tipos de e sessão Standard_Stream, InteractiveCommands e
NonInteractiveCommands. Para usar a opção de criptografar dados da sessão usando uma chave
criada no AWS KMS (AWS Systems Manager), a versão 2.3.539.0 ou posterior do SSM Agent deve ser
instalada em seu nó gerenciado.

Note
Você deve permitir a criptografia do AWS KMS para redefinir senhas em seus nós gerenciados no
console do AWS Systems Manager. Para mais informações, consulte Redefina uma senha em um
nó gerenciado (p. 839).
Você pode usar uma chave que criou na sua Conta da AWS. Também pode usar uma chave criada em
uma Conta da AWS diferente. O criador da chave em uma Conta da AWS diferente deve fornecer as
permissões necessárias para usar essa chave.
Depois que você habilitar a criptografia de chaves do KMS para dados de sessão, os usuários que
iniciarem sessões e nós gerenciados, às quais eles estiverem conectados, deverão ter permissão para
usar essa chave. Você fornece permissão para usar a chave KMS com o Session Manager por meio de
políticas do IAM AWS Identity and Access Management. Para obter informações, consulte os tópicos a
seguir:
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• Adicione permissões de AWS KMS para usuários na sua conta: Políticas do IAM padrão para início
rápido do Session Manager (p. 966)
• Adicione permissões do AWS KMS para nós gerenciados na sua conta: Etapa 2: verifique ou crie uma
função do IAM com permissões do Session Manager (p. 957)
Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar chaves KMS, consulte o Guia do desenvolvedor
do AWS Key Management Service.
Para obter informações sobre como usar a AWS CLI para ativar a criptografia de chaves do KMS de dados
de sessão na sua conta, consulte Criar preferências do Session Manager (linha de comando) (p. 984) ou
Atualizar preferências do Session Manager (linha de comando) (p. 988).

Note
Há cobrança para usar chaves do KMS. Para obter mais informações, consulte Definição de preço
do AWS Key Management Service.

Para ativar a criptografia de chaves do KMS de dados de sessão (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção ao lado de Enable KMS encryption (Ativar criptografia KMS).

5.

Faça um dos seguintes procedimentos:
• Selecione o botão ao lado de Select an KMS key in my current account (Selecione uma chave KMS
em minha conta atual) e escolha uma chave da lista.
- ou Escolha o botão ao lado de Enter a KMS key alias or KMS key ARN (Insira um alias de chave KMS
ou um ARN de chave KMS). Insira manualmente um alias de chave do KMS para uma chave criada
na sua conta atual ou insira o nome do recurso da Amazon (ARN) de uma chave em outra conta.
Veja os exemplos a seguir:
• Alias da chave: alias/my-kms-key-alias
• Nome de região da Amazon (ARN) do alias da chave: arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-12345EXAMPLE
- ou Escolha Create new key (Criar nova chave) para criar uma nova chave do KMS na sua conta.
Depois de criar a nova chave, retorne à guia Preferences (Preferências) e selecione a chave para
criptografar dados de sessão na sua conta.
Para obter mais informações sobre como compartilhar chaves, consulte Allowing External Contas da
AWS to Access a key no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service.

6.

Escolha Save (Salvar).

Criar preferências do Session Manager (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar sua ferramenta da linha de comando preferencial a fim de
criar preferências do Session Manager do AWS Systems Manager para sua Conta da AWS na Região
da AWS selecionada. Use o Session Manager para especificar opções para o registro em log de dados
de sessão em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou em um grupo de logs do
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Amazon CloudWatch Logs. Você também pode usar preferências do Session Manager para criptografar
seus dados de sessão.
Para obter informações sobre como usar ferramentas de linha de comando para atualizar preferências
existentes do Session Manager, consulte Atualizar preferências do Session Manager (linha de
comando) (p. 988).
Para obter um exemplo de como criar preferências de sessão usando o AWS CloudFormation, consulte
Create a Systems Manager document for Session Manager preferences (Criar um documento do Systems
Manager para as preferências do Session Manager no Manual do usuário do AWS CloudFormation.

Note
Você pode usar esse procedimento para criar documentos da sessão personalizados para
suas preferências do Session Manager, que substituem as configurações do nível da conta.
Ao criar seus documentos de sessão personalizados, especifique um valor diferente de SSMSessionManagerRunShell para o parâmetro “name” e modifique as entradas conforme
necessário. É necessário fornecer o nome dos documentos de sessão personalizados no
parâmetro --document-name para usá-los ao iniciar uma sessão pela AWS Command Line
Interface (AWS CLI). Ao iniciar uma sessão pelo console, não é possível especificar documentos
de sessão personalizados.

Como criar preferências do Session Manager (linha de comando)
1.

Crie um arquivo JSON em sua máquina local com um nome, como
SessionManagerRunShell.json e, em seguida, cole o conteúdo a seguir nesse arquivo.
{

}

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType": "Standard_Stream",
"inputs": {
"s3BucketName": "",
"s3KeyPrefix": "",
"s3EncryptionEnabled": true,
"cloudWatchLogGroupName": "",
"cloudWatchEncryptionEnabled": true,
"cloudWatchStreamingEnabled": false,
"kmsKeyId": "",
"runAsEnabled": false,
"runAsDefaultUser": "",
"idleSessionTimeout": "",
"maxSessionDuration": "",
"shellProfile": {
"windows": "date",
"linux": "pwd;ls"
}
}

Também é possível passar valores para suas preferências de sessão usando parâmetros em vez de
codificar os valores, conforme mostrado no exemplo a seguir.
{

"schemaVersion":"1.0",
"description":"Session Document Parameter Example JSON Template",
"sessionType":"Standard_Stream",
"parameters":{
"s3BucketName":{
"type":"String",
"default":""
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},
"s3KeyPrefix":{
"type":"String",
"default":""
},
"s3EncryptionEnabled":{
"type":"Boolean",
"default":"false"
},
"cloudWatchLogGroupName":{
"type":"String",
"default":""
},
"cloudWatchEncryptionEnabled":{
"type":"Boolean",
"default":"false"
}

}

2.

},
"inputs":{
"s3BucketName":"{{s3BucketName}}",
"s3KeyPrefix":"{{s3KeyPrefix}}",
"s3EncryptionEnabled":"{{s3EncryptionEnabled}}",
"cloudWatchLogGroupName":"{{cloudWatchLogGroupName}}",
"cloudWatchEncryptionEnabled":"{{cloudWatchEncryptionEnabled}}",
"kmsKeyId":""
}

Especifique em que local você deseja enviar dados de sessão. Você pode especificar o nome de um
bucket do S3 (com um prefixo opcional) ou um nome de grupo de logs do CloudWatch Logs. Se você
quiser criptografar ainda mais os dados entre o cliente local e os nós gerenciados, forneça a chave
KMS a ser usada para a criptografia. Veja um exemplo a seguir.
{

}

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType": "Standard_Stream",
"inputs": {
"s3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"s3KeyPrefix": "MyBucketPrefix",
"s3EncryptionEnabled": true,
"cloudWatchLogGroupName": "MyLogGroupName",
"cloudWatchEncryptionEnabled": true,
"cloudWatchStreamingEnabled": false,
"kmsKeyId": "MyKMSKeyID",
"runAsEnabled": true,
"runAsDefaultUser": "MyDefaultRunAsUser",
"idleSessionTimeout": "20",
"maxSessionDuration": "60",
"shellProfile": {
"windows": "MyCommands",
"linux": "MyCommands"
}
}

Note
Se você não quiser criptografar dados de log da sessão, altere true para false em
s3EncryptionEnabled.
Se você não estiver enviando logs para um bucket do Amazon S3 ou para um grupo de logs
do CloudWatch Logs, se não quiser criptografar os dados da sessão ativa ou não quiser
habilitar o suporte a Run As (Executar como) para as sessões em sua conta, exclua as linhas
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para essas opções. Certifique-se de que a última linha na seção inputs não termine com
uma vírgula.
Se você adicionar um ID de chave do KMS para criptografar dados de sessão, os usuários
que iniciarem sessões e os nós gerenciados aos quais eles se conectarem deverão ter
permissão para usar essa chave. Você fornece permissão para usar a chave KMS com o
Session Manager por meio de políticas do IAM. Para obter informações, consulte os tópicos a
seguir:
• Adicione permissões de AWS KMS para usuários na sua conta: Políticas do IAM padrão
para início rápido do Session Manager (p. 966)
• Adicione permissões do AWS KMS para nós gerenciados na sua conta: Etapa 2: verifique
ou crie uma função do IAM com permissões do Session Manager (p. 957)
3.

Salve o arquivo.

4.

No diretório em que você criou o arquivo JSON, execute o seguinte comando:
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--name SSM-SessionManagerRunShell \
--content "file://SessionManagerRunShell.json" \
--document-type "Session" \
--document-format JSON

Windows
aws ssm create-document ^
--name SSM-SessionManagerRunShell ^
--content "file://SessionManagerRunShell.json" ^
--document-type "Session" ^
--document-format JSON

PowerShell
New-SSMDocument `
-Name "SSM-SessionManagerRunShell" `
-Content (Get-Content -Raw SessionManagerRunShell.json) `
-DocumentType "Session" `
-DocumentFormat JSON

Se houver êxito, o comando gerará uma saída semelhante à seguinte.
{

"DocumentDescription": {
"Status": "Creating",
"Hash": "ce4fd0a2ab9b0fae759004ba603174c3ec2231f21a81db8690a33eb66EXAMPLE",
"Name": "SSM-SessionManagerRunShell",
"Tags": [],
"DocumentType": "Session",
"PlatformTypes": [
"Windows",
"Linux"
],
"DocumentVersion": "1",
"HashType": "Sha256",
"CreatedDate": 1547750660.918,
"Owner": "111122223333",
"SchemaVersion": "1.0",
"DefaultVersion": "1",
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}

}

"DocumentFormat": "JSON",
"LatestVersion": "1"

Atualizar preferências do Session Manager (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar sua ferramenta da linha de comando preferencial para fazer
alterações nas preferências do Session Manager do AWS Systems Manager para sua Conta da AWS na
Região da AWS selecionada. Use o Session Manager para especificar opções para o registro em log de
dados de sessão em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou em um grupo de logs
do Amazon CloudWatch Logs. Você também pode usar preferências do Session Manager para criptografar
seus dados de sessão.

Como atualizar preferências do Session Manager (linha de comando)
1.

Crie um arquivo JSON em sua máquina local com um nome, como
SessionManagerRunShell.json e, em seguida, cole o conteúdo a seguir nesse arquivo.
{

}

2.

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType": "Standard_Stream",
"inputs": {
"s3BucketName": "",
"s3KeyPrefix": "",
"s3EncryptionEnabled": true,
"cloudWatchLogGroupName": "",
"cloudWatchEncryptionEnabled": true,
"cloudWatchStreamingEnabled": false,
"kmsKeyId": "",
"runAsEnabled": true,
"runAsDefaultUser": "",
"idleSessionTimeout": "",
"maxSessionDuration": "",
"shellProfile": {
"windows": "date",
"linux": "pwd;ls"
}
}

Especifique em que local você deseja enviar dados de sessão. Você pode especificar o nome de um
bucket do S3 (com um prefixo opcional) ou um nome de grupo de logs do CloudWatch Logs. Se você
quiser criptografar ainda mais os dados entre o cliente local e os nós gerenciados, forneça o AWS
KMS key a ser usado para a criptografia. Veja um exemplo a seguir.
{

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType": "Standard_Stream",
"inputs": {
"s3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"s3KeyPrefix": "MyBucketPrefix",
"s3EncryptionEnabled": true,
"cloudWatchLogGroupName": "MyLogGroupName",
"cloudWatchEncryptionEnabled": true,
"cloudWatchStreamingEnabled": false,
"kmsKeyId": "MyKMSKeyID",
"runAsEnabled": true,
"runAsDefaultUser": "MyDefaultRunAsUser",
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}

}

"idleSessionTimeout": "20",
"maxSessionDuration": "60",
"shellProfile": {
"windows": "MyCommands",
"linux": "MyCommands"
}

Note
Se você não quiser criptografar dados de log da sessão, altere true para false em
s3EncryptionEnabled.
Se você não estiver enviando logs para um bucket do Amazon S3 ou para um grupo de logs
do CloudWatch Logs, se não quiser criptografar os dados da sessão ativa ou não quiser
habilitar o suporte a Run As (Executar como) para as sessões em sua conta, exclua as linhas
para essas opções. Certifique-se de que a última linha na seção inputs não termine com
uma vírgula.
Se você adicionar um ID de chave do KMS para criptografar dados de sessão, os usuários
que iniciarem sessões e os nós gerenciados aos quais eles se conectarem deverão ter
permissão para usar essa chave. Você fornece permissão para usar a chave KMS com o
Session Manager por meio de políticas do IAM AWS Identity and Access Management. Para
obter informações, consulte os tópicos a seguir:
• Adicione permissões de AWS KMS para usuários na sua conta: Políticas do IAM padrão
para início rápido do Session Manager (p. 966)
• Adicione permissões do AWS KMS para nós gerenciados na sua conta: Etapa 2: verifique
ou crie uma função do IAM com permissões do Session Manager (p. 957)
3.

Salve o arquivo.

4.

No diretório em que você criou o arquivo JSON, execute o seguinte comando:
Linux & macOS
aws ssm update-document \
--name "SSM-SessionManagerRunShell" \
--content "file://SessionManagerRunShell.json" \
--document-version "\$LATEST"

Windows
aws ssm update-document ^
--name "SSM-SessionManagerRunShell" ^
--content "file://SessionManagerRunShell.json" ^
--document-version "$LATEST"

PowerShell
Update-SSMDocument `
-Name "SSM-SessionManagerRunShell" `
-Content (Get-Content -Raw SessionManagerRunShell.json) `
-DocumentVersion '$LATEST'

Se houver êxito, o comando gerará uma saída semelhante à seguinte.
{

"DocumentDescription": {
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}

}

"Status": "Updating",
"Hash": "ce4fd0a2ab9b0fae759004ba603174c3ec2231f21a81db8690a33eb66EXAMPLE",
"Name": "SSM-SessionManagerRunShell",
"Tags": [],
"DocumentType": "Session",
"PlatformTypes": [
"Windows",
"Linux"
],
"DocumentVersion": "2",
"HashType": "Sha256",
"CreatedDate": 1537206341.565,
"Owner": "111122223333",
"SchemaVersion": "1.0",
"DefaultVersion": "1",
"DocumentFormat": "JSON",
"LatestVersion": "2"

Etapa 5: (Opcional) Restringir o acesso a comandos em uma
sessão
Você pode restringir os comandos que um usuário pode executar em uma sessão do Session Manager
do AWS Systems Manager criando um documento do AWS Systems Manager (SSM) do tipo Session
personalizado. No conteúdo do documento, você define qual comando é executado quando o usuário
inicia uma sessão e quais parâmetros ele pode fornecer ao comando. Esses também são chamados de
comandos interativos. A schemaVersion do documento do Session deve ser 1.0 e o sessionType
do documento deve ser InteractiveCommands. Você pode criar políticas do AWS Identity and Access
Management (IAM) que permitem que os usuários acessem apenas os documentos do Session definidos
por você. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para restringir o acesso a
comandos em uma sessão, consulte Exemplos de políticas do IAM para comandos interativos (p. 995).
Documentos SSM do tipo Custom Session (Sessão personalizada) só podem ser usados ao iniciar
sessões na AWS Command Line Interface (AWS CLI). O usuário especifica o documento permitido
na opção --document-name para o comando start-session e fornece todos os valores de
parâmetros necessários para o comando na opção --parameters. Para obter mais informações
sobre como executar comandos interativos, consulte Iniciar uma sessão (comandos interativos e não
interativos) (p. 1014).
O procedimento a seguir descreve como criar um documento do SSM tipo Session personalizado que
define o comando que um usuário tem permissão para executar.

Restringir acesso a comandos em uma sessão (console)
Para restringir os comandos que um usuário pode executar em uma sessão do Session Manager
(console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.

3.

Escolha Create command or session (Criar comando ou sessão).

4.

Em Name (Nome), insira um nome descritivo para o documento.

5.

Em Document Type (Tipo de documento), escolha Session document (Documento de sessão).

6.

Insira o conteúdo do documento que define o comando que um usuário pode executar em uma sessão
do Session Manager usando JSON ou YAML, conforme mostrado no exemplo a seguir.
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YAML
--schemaVersion: '1.0'
description: Document to view a log file on a Linux instance
sessionType: InteractiveCommands
parameters:
logpath:
type: String
description: The log file path to read.
default: "/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"
allowedPattern: "^[a-zA-Z0-9-_/]+(.log)$"
properties:
linux:
commands: "tail -f {{ logpath }}"
runAsElevated: true

JSON
{

}

7.

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to view a log file on a Linux instance",
"sessionType": "InteractiveCommands",
"parameters": {
"logpath": {
"type": "String",
"description": "The log file path to read.",
"default": "/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log",
"allowedPattern": "^[a-zA-Z0-9-_/]+(.log)$"
}
},
"properties": {
"linux": {
"commands": "tail -f {{ logpath }}",
"runAsElevated": true
}
}

Escolha Create Document.

Restringir acesso a comandos em uma sessão (linha de comando)
Antes de começar
Caso ainda não tenha feito isso, instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS
Tools for PowerShell. Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de
comando da AWS (p. 62).

Para restringir os comandos que um usuário pode executar em uma sessão do Session Manager
(linha de comando)
1.

Crie um arquivo JSON ou YAML para o conteúdo do documento que define o comando que um
usuário pode executar em uma sessão do Session Manager, conforme mostrado no exemplo a seguir.
YAML
--schemaVersion: '1.0'
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description: Document to view a log file on a Linux instance
sessionType: InteractiveCommands
parameters:
logpath:
type: String
description: The log file path to read.
default: "/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"
allowedPattern: "^[a-zA-Z0-9-_/]+(.log)$"
properties:
linux:
commands: "tail -f {{ logpath }}"
runAsElevated: true

JSON
{

}

2.

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to view a log file on a Linux instance",
"sessionType": "InteractiveCommands",
"parameters": {
"logpath": {
"type": "String",
"description": "The log file path to read.",
"default": "/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log",
"allowedPattern": "^[a-zA-Z0-9-_/]+(.log)$"
}
},
"properties": {
"linux": {
"commands": "tail -f {{ logpath }}",
"runAsElevated": true
}
}

Execute os seguintes comandos para criar um documento do SSM usando seu conteúdo que define o
comando que um usuário pode executar em uma sessão do Session Manager.
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--content file://path/to/file/documentContent.json \
--name "exampleAllowedSessionDocument" \
--document-type "Session"

Windows
aws ssm create-document ^
--content file://C:\path\to\file\documentContent.json ^
--name "exampleAllowedSessionDocument" ^
--document-type "Session"

PowerShell
$json = Get-Content -Path "C:\path\to\file\documentContent.json" | Out-String
New-SSMDocument `
-Content $json `
-Name "exampleAllowedSessionDocument" `
-DocumentType "Session"
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Parâmetros de comando interativos e a AWS CLI
Usando a AWS CLI, os parâmetros de comandos interativos podem ser fornecidos de várias maneiras.
Dependendo do sistema operacional (SO) da máquina cliente que você usa para se conectar aos nós
gerenciados com a AWS CLI, a sintaxe fornecida para comandos que contêm caracteres especiais ou
de escape poderá ser diferente. Os exemplos a seguir mostram algumas das maneiras de fornecer
parâmetros de comandos ao usar a AWS CLI e como lidar com caracteres especiais ou de escape.
Os parâmetros armazenados em Parameter Store podem ser referenciados na AWS CLI para seus
parâmetros de comandos conforme mostrado no exemplo a seguir.
Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name MyInteractiveCommandDocument \
--parameters '{"command":["{{ssm:mycommand}}"]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name MyInteractiveCommandDocument ^
--parameters '{"command":["{{ssm:mycommand}}"]}'

O exemplo a seguir mostra como é possível usar uma sintaxe abreviada com a AWS CLI para passar
parâmetros.
Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name MyInteractiveCommandDocument \
--parameters command="ifconfig"

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name MyInteractiveCommandDocument ^
--parameters command="ipconfig"

Você também pode fornecer parâmetros em JSON como mostrado no exemplo a seguir.
Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name MyInteractiveCommandDocument \
--parameters '{"command":["ifconfig"]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name MyInteractiveCommandDocument ^
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--parameters '{"command":["ipconfig"]}'

Os parâmetros também podem ser armazenados em um arquivo JSON e fornecidos para a AWS CLI como
mostrado no exemplo a seguir. Para obter mais informações sobre como usar parâmetros da AWS CLI
em um arquivo, consulte Carregar parâmetros da AWS CLI em um arquivo no Manual do usuário do AWS
Command Line Interface.
{

}

"command": [
"my command"
]

Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name MyInteractiveCommandDocument \
--parameters file://complete/path/to/file/parameters.json

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name MyInteractiveCommandDocument ^
--parameters file://complete/path/to/file/parameters.json

Também é possível gerar um esqueleto da AWS CLI de um arquivo de entrada JSON conforme mostrado
no exemplo a seguir. Para obter mais informações sobre a geração de esqueletos da AWS CLI com base
em arquivos de entrada JSON, consulte Gerar um esqueleto da AWS CLI e parâmetros de entrada usando
um arquivo de entrada JSON ou YAML no Guia do usuário da AWS Command Line Interface.
{

}

"Target": "instance-id",
"DocumentName": "MyInteractiveCommandDocument",
"Parameters": {
"command": [
"my command"
]
}

Linux & macOS
aws ssm start-session \
--cli-input-json file://complete/path/to/file/parameters.json

Windows
aws ssm start-session ^
--cli-input-json file://complete/path/to/file/parameters.json

Para escapar caracteres dentro das aspas, adicione barras invertidas adicionais aos caracteres de escape,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
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Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name MyInteractiveCommandDocument \
--parameters '{"command":["printf \"abc\\\\tdef\""]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name MyInteractiveCommandDocument ^
--parameters '{"command":["printf \"abc\\\\tdef\""]}'

Para obter informações sobre o uso de aspas com parâmetros formatados na AWS CLI, consulte Usar
aspas com strings na AWS CLI, no Manual do usuário da AWS Command Line Interface.

Exemplos de políticas do IAM para comandos interativos
Você pode criar políticas do IAM que permitem que os usuários acessem somente os documentos de
Session definidos por você. Isso restringe os comandos que um usuário pode executar em uma sessão
do Session Manager apenas aos comandos definidos em seus documentos personalizados do SSM do
tipo Session.
Permitir que um usuário execute um comando interativo em um único nó gerenciado
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ssm:StartSession",
"Resource":[
"arn:aws:ec2:region:987654321098:instance/i-02573cafcfEXAMPLE",
"arn:aws:ssm:region:987654321098:document/exampleAllowedSessionDocument"
],
"Condition":{
"BoolIfExists":{
"ssm:SessionDocumentAccessCheck":"true"
}
}
}
]

Permitir que um usuário execute um comando interativo em todos os nós gerenciados
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ssm:StartSession",
"Resource":[
"arn:aws:ec2:us-west-2:987654321098:instance/*",
"arn:aws:ssm:us-west-2:987654321098:document/exampleAllowedSessionDocument"
],
"Condition":{
"BoolIfExists":{
"ssm:SessionDocumentAccessCheck":"true"
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}

]

}

}

}

Permitir que um usuário execute vários comandos interativos em todos os nós gerenciados
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ssm:StartSession",
"Resource":[
"arn:aws:ec2:us-west-2:987654321098:instance/*",
"arn:aws:ssm:uswest-2:987654321098:document/exampleAllowedSessionDocument",
"arn:aws:ssm:uswest-2:987654321098:document/exampleAllowedSessionDocument2"
],
"Condition":{
"BoolIfExists":{
"ssm:SessionDocumentAccessCheck":"true"
}
}
}
]
}

Etapa 6: (Opcional) Usar o AWS PrivateLink para configurar um
endpoint da VPC para o Session Manager
Você pode melhorar o procedimento de segurança dos nós gerenciados configurando o AWS Systems
Manager para usar um endpoint de nuvem privada virtual (VPC) da interface. Os endpoints da interface
são habilitados pelo AWS PrivateLink, uma tecnologia que permite que você acesse privadamente APIs do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e do Systems Manager usando endereços IP privados.
O AWS PrivateLink limita todo o tráfego de rede entre os nós gerenciados, o Systems Manager, o Amazon
EC2 e a rede da Amazon. (Os nós gerenciados não têm acesso à Internet.) Além disso, você não precisa
de um Internet gateway, de um dispositivo NAT ou de um gateway privado virtual.
Para obter informações sobre como criar um endpoint da VPC, consulte (Recomendado) Criar um endpoint
da VPC (p. 30).
A alternativa ao uso de um endpoint da VPC é permitir o acesso à Internet de saída em seus nós
gerenciados. Nesse caso, os nós gerenciados também devem permitir tráfego de saída HTTPS (porta 443)
para os seguintes endpoints:
• ec2messages.region.amazonaws.com
• ssm.region.amazonaws.com
• ssmmessages.region.amazonaws.com
O Systems Manager usa o último desses endpoints, ssmmessages.region.amazonaws.com, para
fazer chamadas do SSM Agent para o serviço Session Manager na nuvem.
Para usar recursos opcionais como criptografia AWS Key Management Service (AWS KMS), transmissão
de logs para o Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) e envio de logs para o Amazon Simple
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Storage Service (Amazon S3), você deve permitir o tráfego de saída HTTPS (porta 443) para os seguintes
endpoints:
• kms.region.amazonaws.com
• logs.region.amazonaws.com
• s3.region.amazonaws.com
Para obter mais informações sobre os endpoints necessários para o Systems Manager, consulte
Referência: ec2messages, ssmmessages e outras operações da API (p. 1636).

Etapa 7: (Opcional) Ativar ou desativar permissões
administrativas da conta ssm-user.
Começando na versão 2.3.50.0 do SSM Agent do AWS Systems Manager, o agente cria uma conta de
usuário local chamada ssm-user e a adiciona ao /etc/sudoers (Linux e macOS) ou ao grupo de
Administradores (Windows). Em versões do agente anteriores a 2.3.612.0, a conta é criada na primeira vez
que o SSM Agent é iniciado ou reiniciado após a instalação. Na versão 2.3.612.0 e posteriores, a conta
ssm-user é criada na primeira vez que uma sessão é iniciada em um nó. Esse ssm-user é o usuário
padrão do sistema operacional (SO) quando uma sessão do AWS Systems Manager Session Manager é
iniciada. A versão 2.3.612.0 do SSM Agent foi lançada em 8 de maio de 2019.
Para impedir que os usuários do Session Manager executem comandos de administrador em um nó, você
pode atualizar as permissões da conta ssm-user. Você também pode restaurar essas permissões depois
de serem removidas.
Tópicos
• Gerenciar as permissões da conta sudo do ssm-user no Linux e macOS (p. 997)
• Gerenciar as permissões da conta de administrador ssm-user no Windows Server (p. 998)

Gerenciar as permissões da conta sudo do ssm-user no Linux e macOS
Use um dos procedimentos a seguir para ativar ou desativar as permissões sudo da conta ssm-user em
nós gerenciados do Linux e do macOS:

Usar o Run Command para modificar permissões sudo de ssm-user (console)
•

Use o procedimento em Executar comandos no console (p. 1036) com os seguintes valores:
• Para Command document (Documento de comando), escolha AWS-RunShellScript.
• Para remover o acesso sudo, na área Command parameters (Parâmetros de comando), cole o
trecho a seguir na caixa Commands (Comandos).
cd /etc/sudoers.d
echo "#User rules for ssm-user" > ssm-agent-users

-ouPara restaurar o acesso sudo, na área Command parameters (Parâmetros de comando), cole o
trecho a seguir na caixa Commands (Comandos).
cd /etc/sudoers.d
echo "ssm-user ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" > ssm-agent-users
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Usar a linha de comando para modificar permissões sudo de ssm-user (AWS CLI)
1.

Conecte-se ao nó gerenciado e execute o seguinte comando:
sudo -s

2.

Altere o diretório de trabalho usando o seguinte comando:
cd /etc/sudoers.d

3.

Abra o arquivo chamado ssm-agent-users para edição.

4.

Para remover o acesso sudo, exclua a linha a seguir.
ssm-user ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

-ouPara restaurar o acesso sudo, adicione a linha a seguir.
ssm-user ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

5.

Salve o arquivo.

Gerenciar as permissões da conta de administrador ssm-user no Windows Server
Use um dos procedimentos a seguir para ativar ou desativar as permissões de Administrador da conta
ssm-user em nós gerenciados do Windows Server.

Usar o Run Command para modificar permissões de Administrador (console)
•

Use o procedimento em Executar comandos no console (p. 1036) com os seguintes valores:
Para Command document (Documento de comando), escolha AWS-RunPowerShellScript.
Para remover o acesso de administrador, na área Command parameters (Parâmetros de comando),
cole o trecho a seguir na caixa Commands (Comandos).
net localgroup "Administrators" "ssm-user" /delete

-ouPara restaurar o acesso de administrador, na área Command parameters (Parâmetros de comando),
cole o trecho a seguir na caixa Commands (Comandos).
net localgroup "Administrators" "ssm-user" /add

Use a janela do prompt de comando ou o PowerShell para modificar permissões de administrador
1.

Conecte-se ao nó gerenciado e abra o PowerShell ou a janela do prompt de comando.

2.

Para remover o acesso administrativo, execute o comando a seguir.
net localgroup "Administrators" "ssm-user" /delete

-ou-
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Para restaurar o acesso administrativo, execute o comando a seguir.
net localgroup "Administrators" "ssm-user" /add

Use o console do Windows para modificar as permissões de administrador
1.
2.

Conecte-se ao nó gerenciado e abra o PowerShell ou a janela do prompt de comando.

3.
4.

Abra o diretório Users (Usuários) e, em seguida, abra ssm-user.
Na guia Member Of (Membro do), faça o seguinte:

Na linha de comando, execute lusrmgr.msc para abrir o console Local Users and Groups (Usuários
locais e grupos).

• Para remover o acesso administrativo, selecione Administrators (Administradores)e, em seguida,
escolha Remove (Remover).
-ouPara restaurar o acesso administrativo, digite Administrators na caixa de texto e, em seguida,
escolha Add (Adicionar).
5.

Escolha OK.

Etapa 8: (Opcional) Permitir e controlar permissões de conexões
de SSH por meio do Session Manager
Você pode permitir que os usuários da sua Conta da AWS usem a AWS Command Line Interface (AWS
CLI) para estabelecer conexões Secure Shell (SSH) com nós gerenciados que usam o Session Manager
do AWS Systems Manager. Os usuários que se conectam usando SSH também podem copiar arquivos
entre suas máquinas locais e os nós gerenciados usando o Secure Copy Protocol (SCP). Você pode
usar essa funcionalidade para se conectar aos nós gerenciados sem abrir portas de entrada nem manter
bastion hosts.
Depois de permitir conexões SSH, você pode usar as políticas do AWS Identity and Access Management
(IAM) para permitir ou negar explicitamente que usuários, grupos ou funções façam conexões de SSH
usando o Session Manager.

Note
O registro em log não está disponível para sessões do Session Manager que se conectam por
meio de encaminhamento de portas ou SSH. Isso ocorre porque o SSH criptografa todos os
dados da sessão e o Session Manager serve apenas como um túnel para conexões SSH.
Tópicos
• Permitir conexões de SSH para o Session Manager (p. 999)
• Controlar permissões do usuário para conexões SSH por meio do Session Manager (p. 1001)

Permitir conexões de SSH para o Session Manager
Use as etapas a seguir para permitir conexões de SSH por meio do Session Manager em um nó
gerenciado.

Para permitir conexões de SSH para o Session Manager
1.

Nesse nó gerenciado, para a qual você quer permitir conexões SSH, faça o seguinte:
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• Certifique-se de que o SSH está em execução em um nó gerenciado. (Você pode fechar portas de
entrada em um nó.)
• Certifique-se de que o SSM Agent versão 2.3.672.0 ou posterior esteja instalado em seu nó
gerenciado.
Para obter informações sobre como instalar ou atualizar o SSM Agent em um nó gerenciado,
consulte os seguintes tópicos:
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 128).
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para Linux (p. 79)
• Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para macOS (p. 126)
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido (Windows) (p. 52)
• Instale SSM Agent para um ambiente híbrido (Linux) (p. 46)

Note
Para usar o Session Manager com servidores on-premises, dispositivos de borda e
máquinas virtuais (VMs) que você ativou como nós gerenciados, você deve usar o nível de
instâncias avançadas. Para obter mais informações sobre instâncias avançadas, consulte
Configurar níveis de instâncias (p. 829).
2.

Na máquina local da qual você deseja se conectar a um nó gerenciado usando SSH, faça o seguinte:
• Certifique-se de que a versão 1.1.23.0 ou posterior do plugin do Session Manager esteja instalada.
Para obter informações sobre como instalar o plugin do Session Manager, consulte (Opcional)
Instale o plugin do Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).
• Atualize o arquivo de configuração do SSH para permitir a execução de um comando proxy que
inicia uma sessão do Session Manager e transferir todos os dados por meio da conexão.
Linux e macOS

Tip
O arquivo de configuração do SSH normalmente está localizado em ~/.ssh/config.
Adicione o seguinte ao arquivo de configuração na máquina local:
# SSH over Session Manager
host i-* mi-*
ProxyCommand sh -c "aws ssm start-session --target %h --document-name AWSStartSSHSession --parameters 'portNumber=%p'"

Windows

Tip
O arquivo de configuração do SSH normalmente está localizado em C:\Users
\<username>\.ssh\config.
Adicione o seguinte ao arquivo de configuração na máquina local:
# SSH over Session Manager
host i-* mi-*
ProxyCommand C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe "aws
ssm start-session --target %h --document-name AWS-StartSSHSession --parameters
portNumber=%p"
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• Crie ou verifique se você tem um certificado de Privacy Enhanced Mail (um arquivo PEM) ou, no
mínimo, uma chave pública para usar ao estabelecer conexões com os nós gerenciados. Essa
deve ser uma chave que já esteja associada ao nó gerenciado. As permissões do seu arquivo de
chave privada devem ser definidas para que somente você possa lê-lo. Você pode usar o seguinte
comando para definir as permissões do arquivo de chave privada para que somente você possa lêlo.
chmod 400 <my-key-pair>.pem

Por exemplo, para uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), o arquivo
de par de chaves que você criou ou selecionou quando criou a instância. (Você especifica o
caminho para o certificado ou a chave como parte do comando para iniciar uma sessão. Para
obter informações sobre começar uma seção usando o SSH, consulte Iniciar uma sessão
(SSH) (p. 1012).)

Controlar permissões do usuário para conexões SSH por meio do Session
Manager
Depois de habilitar conexões SSH por meio do Session Manager em um nó gerenciado, você poderá usar
políticas do IAM para permitir ou recusar que usuários, grupos ou funções estabeleçam conexões SSH por
meio do Session Manager.

Para usar uma política do IAM para permitir conexões SSH por meio do Session Manager
•

Use uma das seguintes opções:
• Opção 1: abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
No painel de navegação, escolha Policies (Políticas) e atualize a política de permissões para o
usuário ou função ao qual você deseja permitir iniciar conexões SSH por meio do Session Manager.
Por exemplo, adicione o elemento a seguir à política do Quickstart que você criou em Políticas do
usuário final do Quickstart para o Session Manager (p. 966). Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:StartSession",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/instance-id",
"arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartSSHSession"
]
}
]

• Opção 2: anexe uma política em linha a uma política de usuário usando o AWS Management
Console, a AWS CLI ou a API da AWS.
Usando o método de sua escolha, anexe a declaração de política na Opção 1 à política de um
usuário, grupo ou função da AWS.
Para obter informações, consulte Adicionar e remover permissões de identidade do IAM no Manual
do usuário do IAM.
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Para usar uma política do IAM para negar conexões SSH por meio do Session Manager
•

Use uma das seguintes opções:
• Opção 1: abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/. No painel de navegação,
escolha Policies (Políticas) e, então, atualize a política de permissões para que o usuário ou a
função não possa iniciar sessões do Session Manager.
Por exemplo, adicione o elemento a seguir à política do Quickstart que você criou em Políticas do
usuário final do Quickstart para o Session Manager (p. 966).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": "ssm:StartSession",
"Resource": "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartSSHSession"
}
]

• Opção 2: anexe uma política em linha a uma política de usuário usando o AWS Management
Console, a AWS CLI ou a API da AWS.
Usando o método de sua escolha, anexe a declaração de política na Opção 1 à política de um
usuário, grupo ou função da AWS.
Para obter informações, consulte Adicionar e remover permissões de identidade do IAM no Manual
do usuário do IAM.

Trabalho com Session Manager
Você pode usar o console do AWS Systems Manager, o console do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para iniciar sessões que conectem você
aos nós gerenciados do Amazon EC2 aos quais o administrador do sistema concedeu acesso a você
usando políticas do AWS Identity and Access Management (IAM). Dependendo das suas permissões, você
também poderá visualizar as informações sobre as sessões, retomar sessões inativas que não tenham
expirado e encerrar sessões. Depois que uma sessão é estabelecida, ela não é afetada pela duração da
sessão de perfil do IAM. Para obter informações sobre como limitar a duração da sessão com Session
Manager, consulte Especificar um valor de tempo limite de sessão ociosa (p. 980) e Especifique a
duração máxima da sessão (p. 980).
Para obter mais informações sobre sessões, consulte O que é uma sessão? (p. 951)
Tópicos
• (Opcional) Instale o plugin do Session Manager para a AWS CLI (p. 1002)
• Iniciar uma sessão (p. 1010)
• Encerrar uma sessão (p. 1015)
• Visualizar o histórico da sessão (p. 1015)

(Opcional) Instale o plugin do Session Manager para a AWS CLI
Se você quiser usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para iniciar e encerrar sessões que se
conectam aos seus nós gerenciados, primeiro será necessário instalar o plugin do Session Manager em
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sua máquina local. O plugin pode ser instalado em versões com suporte do Microsoft Windows, macOS,
Linux e Ubuntu Server.
Usar a versão mais recente do plugin do Session Manager
O plugin do Session Manager é atualizado ocasionalmente com funcionalidade aprimorada.
Recomendamos que você verifique regularmente que está usando a versão mais recente do plugin.
Para mais informações, consulte Versão mais recente e histórico de lançamentos do plugin Session
Manager (p. 1008).
Pré-requisitos de instalação
A AWS CLI versão 1.16.12 ou posterior deve ser instalada na máquina local para usar o plugin do Session
Manager.
Tópicos
• Instalar o plugin do Session Manager no Windows (p. 1003)
• Instalar e desinstalar o plugin do Session Manager no macOS. (p. 1004)
• Instale o plugin Session Manager no macOS usando o instalador assinado. (p. 1005)
• Instalar o plugin do Session Manager no Linux (p. 1005)
• Instalar o plugin do Session Manager no Ubuntu Server (p. 1006)
• Verifique a instalação do plugin do Session Manager (p. 1006)
• Plugin Session Manager no GitHub (p. 1007)
• (Opcional) Ative o plugin de registro em log do Session Manager (p. 1007)
• Versão mais recente e histórico de lançamentos do plugin Session Manager (p. 1008)

Instalar o plugin do Session Manager no Windows
Você pode instalar o plugin do Session Manager no Microsoft Windows Vista ou posterior usando o
instalador independente.
Quando as atualizações são lançadas, repita o processo de instalação para instalar a versão mais recente
do plugin do Session Manager.

Note
Para obter melhores resultados, recomendamos iniciar sessões em clientes Windows usando
a aplicação do Windows PowerShell versão 5 ou posterior. Como alternativa, use o shell de
comando no Microsoft Windows 10. O plugin do Session Manager é compatível apenas com o
PowerShell e o shell de comando. Ferramentas da linha de comando de terceiros podem não ser
compatíveis com o plugin.

Para instalar o plugin do Session Manager usando o instalador EXE
1.

Baixe o instalador usando a seguinte URL:
https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/windows/
SessionManagerPluginSetup.exe

Como alternativa, você pode baixar uma versão compactada do instalador usando o seguinte URL:
https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/windows/
SessionManagerPlugin.zip
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2.

Execute o instalador baixado e siga as instruções na tela. Se você baixou a versão compactada do
instalador, você deve descompactar o instalador primeiro.
Deixe a caixa do local de instalação em branco para instalar o plugin no diretório padrão.
• %PROGRAMFILES%\Amazon\SessionManagerPlugin\bin\

3.

Verifique se a instalação foi bem-sucedida. Para obter mais informações, consulte Verifique a
instalação do plugin do Session Manager (p. 1006).

Note
Se o Windows não consegue encontrar o executável, pode ser necessário abrir o prompt
de comando ou adicione o diretório de instalação à sua variável de ambiente PATH
manualmente. Para obter informações, consulte o tópico sobre solução de problemas O
plugin Session Manager não é adicionado automaticamente ao caminho de linha de comando
(Windows) (p. 1029).

Instalar e desinstalar o plugin do Session Manager no macOS.
Você pode instalar o plugin Session Manager no macOS usando o instalador integrado.

Important
O pacote de instalador fornecido não é compatível com a instalação em caminhos com espaços.

Para instalar o plugin Session Manager usando o pacote de instalador (macOS)
1.

Baixe o instalador em pacote.
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/mac/
sessionmanager-bundle.zip" -o "sessionmanager-bundle.zip"

2.

Descompacte o pacote.
unzip sessionmanager-bundle.zip

3.

Execute o comando de instalação.
sudo ./sessionmanager-bundle/install -i /usr/local/sessionmanagerplugin -b /usr/local/
bin/session-manager-plugin

Note
O plugin exige Python 2.6.5 ou posterior ou Python 3.3 ou posterior. Por padrão, o script
de instalação é executado sob a versão padrão do sistema do Python. Se uma versão
diferente do Python estiver instalada, mas deseja usá-la para instalar o plugin do Session
Manager, execute o script de instalação com essa versão por caminho absoluto para o
Python executável. Veja um exemplo a seguir.
sudo /usr/local/bin/python3.6 sessionmanager-bundle/install -i /usr/local/
sessionmanagerplugin -b /usr/local/bin/session-manager-plugin

O instalador instala o plugin do Session Manager em /usr/local/sessionmanagerplugin e cria
o symlink session-manager-plugin no diretório /usr/local/bin. Isso elimina a necessidade de
especificar o diretório de instalação na variável $PATH do usuário.
Para ver uma explicação das opções -i e -b, use a opção -h.
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./sessionmanager-bundle/install -h

4.

Verifique se a instalação foi bem-sucedida. Para obter mais informações, consulte Verifique a
instalação do plugin do Session Manager (p. 1006).

Note
Se você não deseja desinstalar o plugin, execute os comandos a seguir, um de cada vez.
sudo rm -rf /usr/local/sessionmanagerplugin

sudo rm /usr/local/bin/session-manager-plugin

Instale o plugin Session Manager no macOS usando o instalador assinado.
Você pode instalar o plugin Session Manager no macOS usando o instalador assinado.

Para instalar o plugin do Session Manager usando o instalador assinado (macOS)
1.

Baixe o instalador assinado.
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/mac/sessionmanager-plugin.pkg" -o "session-manager-plugin.pkg"

2.

Execute o comando de instalação.
sudo installer -pkg session-manager-plugin.pkg -target /
sudo ln -s /usr/local/sessionmanagerplugin/bin/session-manager-plugin /usr/local/bin/
session-manager-plugin

3.

Verifique se a instalação foi bem-sucedida. Para obter mais informações, consulte Verifique a
instalação do plugin do Session Manager (p. 1006).

Instalar o plugin do Session Manager no Linux
1.

Baixe o pacote RPM do plugin do Session Manager:
• x86_64
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/linux_64bit/
session-manager-plugin.rpm" -o "session-manager-plugin.rpm"

• x86
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/linux_32bit/
session-manager-plugin.rpm" -o "session-manager-plugin.rpm"

• ARM64
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/linux_arm64/
session-manager-plugin.rpm" -o "session-manager-plugin.rpm"

2.

Execute o comando de instalação.
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sudo yum install -y session-manager-plugin.rpm

3.

Verifique se a instalação foi bem-sucedida. Para obter mais informações, consulte Verifique a
instalação do plugin do Session Manager (p. 1006).

Note
Se você não deseja desinstalar o plugin, execute sudo yum erase session-managerplugin -y

Instalar o plugin do Session Manager no Ubuntu Server
1.

Baixe o pacote deb do plugin do Session Manager:
• x86_64
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/ubuntu_64bit/
session-manager-plugin.deb" -o "session-manager-plugin.deb"

• x86
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/ubuntu_32bit/
session-manager-plugin.deb" -o "session-manager-plugin.deb"

• ARM64
curl "https://s3.amazonaws.com/session-manager-downloads/plugin/latest/ubuntu_arm64/
session-manager-plugin.deb" -o "session-manager-plugin.deb"

2.

Execute o comando de instalação.
sudo dpkg -i session-manager-plugin.deb

3.

Verifique se a instalação foi bem-sucedida. Para obter mais informações, consulte Verifique a
instalação do plugin do Session Manager (p. 1006).

Note
Se você não deseja desinstalar o plugin, execute sudo dpkg -r session-manager-plugin

Verifique a instalação do plugin do Session Manager
Execute os comandos a seguir para verificar se a instalação do plugin do Session Manager foi bemsucedida.
session-manager-plugin

Se a instalação foi bem-sucedida, a mensagem a seguir é retornada.
The Session Manager plugin is installed successfully. Use the AWS CLI to start a session.

Você também pode testar a instalação executando o seguinte comando no AWS CLI. No comando a
seguir, substitua instance-id por suas próprias informações.
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aws ssm start-session --target instance-id

Esse comando funcionará somente se o administrador do Session Manager tiver concedido as permissões
do IAM necessárias para acessar o nó gerenciado de destino usando Session Manager.

Plugin Session Manager no GitHub
O código-fonte do plugin do Session Manager está disponível no GitHub e você poderá adaptá-lo de
acordo com suas necessidades. Incentivamos você a enviar solicitações pull sobre alterações que
gostaria que fosse incluídas. Porém, a Amazon Web Services não oferece suporte à execução de cópias
modificadas desse software.

(Opcional) Ative o plugin de registro em log do Session Manager
O plugin do Session Manager inclui uma opção para permitir o registro em log para sessões que você
executar. Por padrão, o registro em log está desativado.
Se você permitir o registro em log, o plugin Session Manager criará arquivos de log para ambas as
atividades (session-manager-plugin.log) e erros (errors.log) da aplicação em sua máquina local.
Tópicos
• Ative o registro em log do plugin do Session Manager (Windows) (p. 1007)
• Ative o registro em log para o plugin do Session Manager (Linux e macOS) (p. 1008)

Ative o registro em log do plugin do Session Manager (Windows)
1.

Localize o arquivo seelog.xml.template para o plugin.
O local padrão é C:\Program Files\Amazon\SessionManagerPlugin
\seelog.xml.template.

2.

Altere o nome do arquivo para seelog.xml.

3.

Abra o arquivo e altere minlevel="off" para minlevel="info" ou minlevel="debug".

Note
Por padrão, as entradas de log sobre como abrir um canal de dados e reconectar sessões
são registrados no nível INFO. As entradas de fluxo de dados (pacotes e confirmação) são
registradas no nível DEBUG.
4.

Altere outras opções de configuração as quais deseja modificar. As opções que você pode alterar
incluem:
• Depurar nível: você pode alterar o nível de depuração de formatid="fmtinfo" para outputs
formatid="fmtdebug".
• Opções de arquivo de log: você pode fazer alterações nas opções de arquivo de log, incluindo onde
os logs são armazenados, com exceção dos nomes dos arquivos.

Important
Não altere os nomes de arquivos ou o registro não funcionará corretamente.
<rollingfile type="size" filename="C:\Program Files\Amazon\SessionManagerPlugin\Logs
\session-manager-plugin.log" maxsize="30000000" maxrolls="5"/>
<filter levels="error,critical" formatid="fmterror">
<rollingfile type="size" filename="C:\Program Files\Amazon\SessionManagerPlugin\Logs
\errors.log" maxsize="10000000" maxrolls="5"/>
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5.

Salve o arquivo.

Ative o registro em log para o plugin do Session Manager (Linux e macOS)
1.

Localize o arquivo seelog.xml.template para o plugin.
O local padrão é /usr/local/sessionmanagerplugin/seelog.xml.template.

2.

Altere o nome do arquivo para seelog.xml.

3.

Abra o arquivo e altere minlevel="off" para minlevel="info" ou minlevel="debug".

Note
Por padrão, as entradas de log sobre como abrir canais de dados e reconectar sessões
são registrados no nível INFO. As entradas de fluxo de dados (pacotes e confirmação) são
registradas no nível DEBUG.
4.

Altere outras opções de configuração as quais deseja modificar. As opções que você pode alterar
incluem:
• Depurar nível: você pode alterar o nível de depuração de formatid="fmtinfo" para outputs
formatid="fmtdebug"
• Opções de arquivo de log: você pode fazer alterações nas opções de arquivo de log, incluindo onde
os logs são armazenados, com exceção dos nomes dos arquivos.

Important
Não altere os nomes de arquivos ou o registro não funcionará corretamente.
<rollingfile type="size" filename="/usr/local/sessionmanagerplugin/logs/sessionmanager-plugin.log" maxsize="30000000" maxrolls="5"/>
<filter levels="error,critical" formatid="fmterror">
<rollingfile type="size" filename="/usr/local/sessionmanagerplugin/logs/errors.log"
maxsize="10000000" maxrolls="5"/>

Important

5.

Se você usar o diretório padrão para armazenar logs, você deve executar comandos
de sessão usando sudo ou atribuir o diretório onde o plugin está instalado permissões
totais de leitura e gravação. Para ignorar essas restrições, altere o local onde os logs são
armazenados.
Salve o arquivo.

Versão mais recente e histórico de lançamentos do plugin Session Manager
Suas máquinas locais devem estar executando uma versão com suporte para o plugin Session Manager. A
versão mínima compatível atual é 1.1.17.0. Se você estiver executando uma versão anterior, as operações
do Session Manager podem não ser bem-sucedidas.
Para ver se você tem a versão mais recente, execute o seguinte comando no AWS CLI.

Note
O comando retornará resultados somente se o plugin estiver localizado no diretório de instalação
padrão do tipo de sistema operacional. Você também pode verificar a versão no conteúdo do
arquivo do VERSION no diretório onde você instalou o plugin.
session-manager-plugin --version
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A tabela a seguir lista todas as versões do plugin do Session Manager, bem como os recursos e
aprimoramentos incluídos em cada versão.
Versão

Data de lançamento

Detalhes

1.2.339.0

16 de junho de 2022

Correção de bug: corrigir o tempo limite da sessão ociosa para
sessões de porta.

1.2.331.0

27 de maio de 2022

Correção de bug: corrigir sessões de porta fechando
prematuramente quando o servidor local não se conecta antes do
tempo limite se esgotar.

1.2.323.0

19 de maio de 2022

Correção de bug: desativar o smux keep live para usar o recurso
de tempo limite de sessão ociosa.

1.2.312.0

31 de março de 2022

Aprimoramento: Suporta mais tipos de carga útil de mensagem de
saída.

1.2.295.0

12 de janeiro de
2022

Correção de bugs: sessões suspensas causadas pelo reenvio
de dados de fluxo do cliente quando o agente se torna inativo
e registros incorretos de mensagens start_publication e
pause_publication.

1.2.279.0

27 de outubro de
2021

Aprimoramento: empacotamento em zip para a plataforma
Windows.

1.2.245.0

19 de agosto de
2021

Melhoria: atualize o aws-sdk-go para a versão mais recente
(v1.40.17) para suporte a AWS IAM Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On).

1.2.234.0

26 de julho de 2021

Correção de bugs: administre o encerramento abrupto da sessão
no tipo de sessão interativa.

1.2.205.0

10 de junho de 2021

Melhoria: adição de suporte para o instalador do macOS

1.2.54.0

29 de janeiro de
2021

Melhoria: inclusão do suporte a sessões em execução no modo de
execução NonInteractiveCommands.

1.2.30.0

24 de novembro de
2020

Melhoria: (somente sessões de encaminhamento de porta)
melhoria geral da performance.

1.2.7.0

15 de outubro de
2020

Melhoria: (somente sessões de encaminhamento de porta)
latência reduzida e melhoria geral da performance.

1.1.61.0

17 de abril de 2020

Melhoria: adicionado suporte do ARM para Linux e Ubuntu Server.

1.1.54.0

6 de janeiro de 2020

Correção de erros: administre a condição de disputa dos pacotes
que estão sendo descartados quando o plugin Session Manager
ainda não estiver pronto.

1.1.50.0

19 de novembro de
2019

Melhoria: adição de suporte para encaminhar uma porta para um
soquete unix local.

1.1.35.0

7 de novembro de
2019

Melhoria: (sessões de encaminhamento de porta somente) envie
um comando TerminateSession para o SSM Agent quando o
usuário local pressionar Ctrl+C.

1.1.33.0

26 de setembro de
2019

Melhoria: (somente sessões de encaminhamento de porta) envio
de um sinal de desconexão para o servidor quando o cliente
interromper a conexão TCP.
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Versão

Data de lançamento

Detalhes

1.1.31.0

6 de setembro de
2019

Melhoria: atualização para manter a sessão de encaminhamento
de porta aberta até que o servidor remoto encerre a conexão.

1.1.26.0

30 de julho de 2019

Melhoria: atualização para limitar a throughput de dados durante
uma sessão.

1.1.23.0

9 de julho de 2019

Melhoria: adição de suporte à execução de sessões SSH usando
o Session Manager.

1.1.17.0

4 de abril de 2019

Melhoria: adição de suporte para a criptografia adicional de dados
da sessão usando o AWS Key Management Service (AWS KMS).

1.0.37.0

20 de setembro de
2018

Melhoria: correção de erros para a versão do Windows.

1.0.0.0

11 de setembro de
2018

Versão inicial do plugin do Session Manager.

Iniciar uma sessão
Você pode usar o console do AWS Systems Manager, o console do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2), a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o SSH para iniciar uma sessão.
Tópicos
• Iniciar uma sessão (console do Systems Manager) (p. 1010)
• Início de uma sessão (console do Amazon EC2) (p. 1011)
• Iniciar uma sessão (AWS CLI) (p. 1011)
• Iniciar uma sessão (SSH) (p. 1012)
• Iniciar uma sessão (encaminhamento de portas) (p. 1012)
• Iniciar uma sessão (encaminhamento de portas para host remoto) (p. 1013)
• Iniciar uma sessão (comandos interativos e não interativos) (p. 1014)

Iniciar uma sessão (console do Systems Manager)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para iniciar uma sessão com um nó gerenciado na
sua conta.

Note
Antes de iniciar uma sessão, conclua as etapas de configuração para o Session Manager. Para
obter mais informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).

Para iniciar uma sessão (console do Systems Manager)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Session Manager.
-ou-

3.
4.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Session Manager no painel de navegação.
Selecione Start session (Iniciar sessão).
(Opcional) Insira um motivo para a sessão no campo Reason for session (Motivo da sessão).
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5.

Na lista Target instances (Instâncias de destino), escolha o botão de opção à esquerda do nó
gerenciado ao qual você deseja se conectar.
Se um nó gerenciado ao qual você quer se conectar não estiver na lista, ou estiver listado, mas
uma mensagem de erro informar "A instância que você selecionou não está configurada para usar o
Session Manager", consulte Nó gerenciado não disponível ou não está configurado para o Session
Manager (p. 1028) para obter as etapas de solução de problemas.

6.

Selecione Start session (Iniciar sessão).

Depois que a conexão for feita, você poderá executar os comandos bash (Linux e macOS) ou PowerShell
(Windows) como faria com qualquer outro tipo de conexão.

Início de uma sessão (console do Amazon EC2)
Você pode usar o console do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para iniciar uma sessão com
uma instância na sua conta.

Note
Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar uma ou
mais ações do Systems Manager (ssm:command-name), entre em contato com o administrador
para obter assistência. O administrador é a pessoa que forneceu a você o seu nome de usuário e
senha. Solicite que essa pessoa atualize suas políticas para permitir que você inicie sessões do
console do Amazon EC2. Se você for um administrador, consulte Políticas do IAM padrão para
início rápido do Session Manager (p. 966) para obter mais informações.

Para iniciar uma sessão (console do Amazon EC2)
1.
2.

Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
No painel de navegação, escolha Instances (Instâncias).

3.
4.
5.

Selecione a instância e escolha Connect (Conectar).
Em Connection Method (Método de conexão), selecione Session Manager.
Selecione Conectar.

Depois que a conexão for feita, você poderá executar os comandos bash (Linux e macOS) ou PowerShell
(Windows) como faria com qualquer outro tipo de conexão.

Iniciar uma sessão (AWS CLI)
Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
Antes de iniciar uma sessão, conclua as etapas de configuração para o Session Manager. Para obter mais
informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).
Para usar a AWS CLI para executar comandos de sessão, o plugin do Session Manager também deve
ser instalado em sua máquina local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin do
Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).
Para iniciar uma sessão usando o AWS CLI, execute o seguinte comando substituindo instance-id por
suas próprias informações.
aws ssm start-session \
--target instance-id
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Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando start-session,
consulte start-session na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Iniciar uma sessão (SSH)
Para iniciar uma sessão SSH do Session Manager, a versão 2.3.672.0 ou posterior do SSM Agent deve
ser instalada no seu nó gerenciado.
Requisitos para a conexão SSH
Anote os seguintes requisitos e limitações para conexões de sessão usando SSH:
• O nó gerenciado de destino deve estar configurado para oferecer suporte a conexões SSH. Para obter
mais informações, consulte (Opcional) Habilitar e controlar permissões para conexões SSH por meio do
Session Manager (p. 999).
• Você deve se conectar usando a conta do nó gerenciado associada ao certificado PEM (Privacy
Enhanced Mail), não a conta ssm-user usada para outros tipos de conexões de sessão. Por exemplo,
em instâncias do EC2 para Linux e macOS, o usuário padrão é ec2-user. Para obter informações
sobre como identificar o usuário padrão para cada tipo de instância, consulte Obter informações sobre a
instância no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
• O registro em log não está disponível para sessões do Session Manager que se conectam por meio de
encaminhamento de portas ou SSH. Isso ocorre porque o SSH criptografa todos os dados da sessão e o
Session Manager serve apenas como um túnel para conexões SSH.

Note
Antes de iniciar uma sessão, conclua as etapas de configuração para o Session Manager. Para
obter mais informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).
Para iniciar uma sessão usando SSH, execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
ssh -i /path/my-key-pair.pem username@instance-id

Tip
Ao iniciar uma sessão usando SSH, você pode copiar arquivos locais em seus nós de destino
usando o seguinte formato de comando.
scp -i /path/my-key-pair.pem /path/ExampleFile.txt username@instance-id:~

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando start-session,
consulte start-session na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Iniciar uma sessão (encaminhamento de portas)
Para iniciar uma sessão de encaminhamento da porta do Session Manager, a versão 2.3.672.0 ou
posterior do SSM Agent deve ser instalada em seu nó gerenciado.

Note
Antes de iniciar uma sessão, conclua as etapas de configuração para o Session Manager. Para
obter mais informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).
Para usar a AWS CLI para executar comandos de sessão, o plugin do Session Manager deve ser
instalado em sua máquina local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin
do Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).
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Dependendo do sistema operacional e da ferramenta de linha de comando, o posicionamento das
aspas pode ser diferente e caracteres de escape podem ser necessários.
Para iniciar uma sessão de encaminhamento de portas, execute o comando a seguir na CLI. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name AWS-StartPortForwardingSession \
--parameters '{"portNumber":["80"], "localPortNumber":["56789"]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name AWS-StartPortForwardingSession ^
--parameters portNumber="3389",localPortNumber="56789"

O valor especificado para portNumber representa a porta remota do nó gerenciado para a qual o tráfego
deve ser redirecionado, por exemplo, 3389 para conectar-se a um nó do Windows usando o Remote
Desktop Protocol (RDP). Se esse parâmetro não for especificado, o Session Manager assumirá 80 como a
porta remota padrão.
O valor especificado para localPortNumber representa a porta local no cliente para a qual o tráfego
deve ser redirecionado, por exemplo, 56789. Esse valor é o que você insere ao se conectar a um nó
gerenciado usando um cliente. Por exemplo, localhost:56789.
Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando start-session,
consulte start-session na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.
Para obter mais informações sobre sessões de encaminhamento de porta, consulte Encaminhamento de
portas usando o AWS Systems ManagerSession Manager no Blog de notícias da AWS.

Iniciar uma sessão (encaminhamento de portas para host remoto)
Para iniciar uma sessão de encaminhamento da portas do Session Manager para um host remoto, a
versão 3.1.1374.0 ou posterior do SSM Agent deve ser instalada em seu nó gerenciado. O host remoto
não precisa ser gerenciado pelo Systems Manager.

Note
Antes de iniciar uma sessão, conclua as etapas de configuração para o Session Manager. Para
obter mais informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).
Para usar a AWS CLI para executar comandos de sessão, o plugin do Session Manager deve ser
instalado em sua máquina local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin
do Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).
Dependendo do sistema operacional e da ferramenta de linha de comando, o posicionamento das
aspas pode ser diferente e caracteres de escape podem ser necessários.
Para iniciar uma sessão de encaminhamento de portas, execute o comando a seguir na CLI. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm start-session \
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--document-name AWS-StartPortForwardingSessionToRemoteHost \
--parameters '{"host":["mydb.example.us-east-2.rds.amazonaws.com"],"portNumber":
["3306"], "localPortNumber":["3306"]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name AWS-StartPortForwardingSessionToRemoteHost ^
--parameters host="mydb.example.useast-2.rds.amazonaws.com",portNumber="3306",localPortNumber="3306"

O valor que você especificar para host representa o nome do host ou endereço IP do host remoto ao
qual deseja estabelecer conexão. Requisitos gerais de conectividade e resolução de nomes entre o nó
gerenciado e o host remoto ainda se aplicam.
O valor especificado para portNumber representa a porta remota do nó gerenciado para a qual o tráfego
deve ser redirecionado, por exemplo, 3306 para conectar-se a um banco de dados MySQL. Se esse
parâmetro não for especificado, o Session Manager assumirá 80 como a porta remota padrão.
O valor especificado para localPortNumber representa a porta local no cliente para a qual o tráfego
deve ser redirecionado, por exemplo, 56789. Esse valor é o que você insere ao se conectar a um nó
gerenciado usando um cliente. Por exemplo, localhost:56789.
Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando start-session,
consulte start-session na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Iniciar uma sessão (comandos interativos e não interativos)
Antes de iniciar uma sessão, conclua as etapas de configuração para o Session Manager. Para obter mais
informações, consulte Configurar o Session Manager (p. 952).
Para usar a AWS CLI para executar comandos de sessão, o plugin do Session Manager também deve
ser instalado em sua máquina local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin do
Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).
Para iniciar uma sessão de comandos interativos, execute o seguinte comando: Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm start-session \
--target instance-id \
--document-name CustomCommandSessionDocument \
--parameters '{"logpath":["/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"]}'

Windows
aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name CustomCommandSessionDocument ^
--parameters logpath="/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando start-session,
consulte start-session na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.
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Mais informações
• Encaminhamento de portas usando o AWS Systems ManagerSession Manager no Blog de notícias
da AWS.

Encerrar uma sessão
Você pode usar o console do AWS Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para
encerrar uma sessão iniciada em sua conta. Se não houver atividade do usuário após 20 minutos, uma
sessão será encerrada. Depois que uma sessão é encerrada, ela não pode ser retomada.
Tópicos
• Encerrar uma sessão (console) (p. 1015)
• Encerrar uma sessão (AWS CLI) (p. 1015)

Encerrar uma sessão (console)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para encerrar uma sessão em sua conta.

Como encerrar uma sessão (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.

No painel de navegação, escolha Session Manager.
Em Sessions (Sessões), escolha o botão de opção à esquerda da sessão que deseja encerrar.

4.

Escolha Terminate.

Encerrar uma sessão (AWS CLI)
Para encerrar uma sessão usando a AWS CLI, execute o comando a seguir. Substitua session-id por
sua própria informação.
aws ssm terminate-session \
--session-id session-id

Para obter mais informações sobre o comando terminate-session, consulte terminate-session na seção
AWS Systems Manager da Referência de comandos da AWS CLI.

Visualizar o histórico da sessão
Você pode usar o console do AWS Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI)
para visualizar as informações sobre sessões da sua conta. No console, você pode visualizar detalhes da
sessão, como os seguintes:
•
•
•
•

O ID da sessão
Qual usuário se conectou a um nó gerenciado por uma sessão
O ID do nó gerenciado.
Quando a sessão foi iniciada e encerrada

• O status da sessão
• O local especificado para armazenar logs de sessão (se ativado)
Usando o AWS CLI, você pode visualizar uma lista de sessões em sua conta, mas não os detalhes
adicionais que estão disponíveis no console.
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Para obter informações sobre registro do histórico da sessão, consulte Registrar a atividade de sessão em
log (p. 1017).
Tópicos
• Visualizar o histórico da sessão (console) (p. 1016)
• Visualizar o histórico da sessão (AWS CLI) (p. 1016)

Visualizar o histórico da sessão (console)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para visualizar detalhes sobre sessões da sua conta.

Para visualizar o histórico da sessão (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.

Selecione Configure Preferences (Configurar preferências).

4.

Escolha a guia Session history (Histórico da sessão).

Visualizar o histórico da sessão (AWS CLI)
Para visualizar uma lista de sessões em sua conta usando a AWS CLI, execute o seguinte comando:
aws ssm describe-sessions \
--state History

Note
Este comando retorna somente os resultados para conexões com destinos iniciados usando o
Session Manager. Ele não lista conexões feitas por outros meios, como o protocolo RDP (Remote
Desktop Protocol) ou o protocolo SSH (Secure Shell Protocol).
Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando describe-sessions,
consulte describe-sessions na seção AWS Systems Manager da Command Reference (Referência de
comando) da AWS CLI.

Auditar a atividade da sessão
Além de fornecer informações sobre sessões atuais e concluídas no console do Systems Manager, o
Session Manager fornece a habilidade de fazer auditoria das atividades de sessões em sua conta da
Conta da AWS, usando o AWS CloudTrail.
O CloudTrail captura chamadas à API feitas no console do Systems Manager, na AWS Command Line
Interface (AWS CLI) e no SDK do Systems Manager. Você pode visualizar as informações no console
do CloudTrail ou em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), onde elas estão
armazenadas. Um bucket do Amazon S3 é usado em todos os logs do CloudTrail para sua conta. Para
mais informações, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS
CloudTrail (p. 1526).

Monitorar as atividades da sessão usando o Amazon
EventBridge (console)
Com o EventBridge, é possível configurar regras para detectar quando ocorrem alterações nos recursos
da AWS. Você pode criar uma regra que detecta quando um usuário em sua organização inicia ou encerra
uma sessão e, então, por exemplo, receber uma notificação por meio do Amazon SNS sobre o evento.
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O suporte ao EventBridge para o Session Manager conta com registros de operações de API que foram
registradas pelo CloudTrail. (Você pode usar integração do CloudTrail com EventBridge para responder
à maioria dos eventos do AWS Systems Manager.) Ações que ocorrem dentro de uma sessão, como um
comando exit, que não fazem uma chamada de API não são detectados pelo EventBridge.
As etapas a seguir descrevem como iniciar notificações por meio do Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) quando ocorre um evento da API do Session Manager, como StartSession.

Para monitorar atividades de sessão usando o Amazon EventBridge (console)
1.

Crie um tópico do Amazon SNS a ser usado para enviar notificações, quando o evento do Session
Manager ocorrer.
Para obter mais informações, consulte Criar um tópico no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple
Notification Service.

2.

Crie uma regra do EventBridge para invocar o destino do Amazon SNS para o tipo de evento do
Session Manager que você quiser monitorar.
Para obter informações sobre como criar regras de eventos, consulte Criar regras do Amazon
EventBridge que reagem a eventos, no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
À medida que você seguir as etapas para criar uma regra, selecione o seguinte:
• Em AWS service (Serviço da AWS), escolha Systems Manager.
• Em Event type (Tipo de evento), escolha AWS API Call through CloudTrail (Chamada de API da
AWS pelo CloudTrail).
• Escolha Specific operations(s) (Operação(ões) específica(s)) e, em seguida, insira o(s) comando(s)
do Session Manager (um de cada vez) que você deseja receber notificações. Você também pode
escolher StartSession, ResumeSession e TerminateSession. (O EventBridge não oferece suporte
aos comandos Get*, List* e Describe*).
• Em Select a target (Selecionar um destino), escolha SNS topic (Tópico do SNS). Em Topic (Tópico),
escolha o nome do tópico do Amazon SNS criado na Etapa 1.

Para obter mais informações, consulte Manual do usuário do Amazon EventBridge User e o Guia de
conceitos básicos do Amazon Simple Notification Service.

Registrar a atividade de sessão em log
Além de fornecer informações sobre sessões atuais e concluídas no console do Systems Manager, o
Session Manager fornece opções de auditoria e registro de atividades de sessões em sua conta da Conta
da AWS. Com ele, é possível:
• Criar e armazenar logs de sessão para fins de arquivamento.
• Gere um relatório que mostre detalhes de cada conexão feita para os nós gerenciados usando o
Session Manager nos últimos 30 dias.
• Gere notificações de atividades de sessão na Conta da AWS, como notificações do Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS).
• Inicia automaticamente outra ação em um recurso da AWS como resultado da atividade da sessão,
como executar uma função AWS Lambda, iniciar um pipeline do AWS CodePipeline ou executar um
documento do AWS Systems Manager Run Command.

Important
Anote os seguintes requisitos e limitações para o Session Manager:
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• O Session Manager registra os comandos inseridos e o resultados deles durante uma sessão,
dependendo das suas preferências para a sessão. Para evitar que dados confidenciais, como
senhas, sejam exibidos em seus logs de sessão, recomendamos usar os seguintes comandos
ao inserir dados confidenciais durante uma sessão.
Linux & macOS
stty -echo; read passwd; stty echo;

Windows
$Passwd = Read-Host -AsSecureString

• Se você estiver usando o Windows Server 2012 ou anterior, os dados em seus logs podem não
ser formatados corretamente. Recomendamos usar o Windows Server 2012 R2 e posterior para
formatos de log ideais.
• Se você estiver usando nós gerenciados do Linux ou macOS, instale o utilitário de tela. Se não
estiver, seus dados de log podem ser truncados. No Amazon Linux, Amazon Linux 2 e Ubuntu
Server, o utilitário de tela é instalado por padrão. Para instalar a tela manualmente, dependendo
da sua versão do Linux, execute sudo yum install screen ou sudo apt-get install
screen.
• O registro em log não está disponível para sessões do Session Manager que se conectam por
meio de encaminhamento de portas ou SSH. Isso ocorre porque o SSH criptografa todos os
dados da sessão e o Session Manager serve apenas como um túnel para conexões SSH.
Para obter mais informações sobre as permissões necessárias para usar o Amazon S3 ou o Amazon
CloudWatch Logs para registrar dados da sessão em log, consulte Crie uma função do IAM com
permissões para o Session Manager, Amazon S3 e CloudWatch Logs (console) (p. 961).
Consulte os tópicos a seguir para obter mais informações sobre as opções de registro do Session
Manager.
Tópicos
• Transmitir dados da sessão usando o Amazon CloudWatch Logs (console) (p. 1018)
• Registrar dados da sessão em log usando o Amazon S3 (console) (p. 1019)
• Registrar dados da sessão em log usando o Amazon CloudWatch Logs (console) (p. 1020)

Transmitir dados da sessão usando o Amazon CloudWatch Logs
(console)
Você pode fazer uma transmissão contínua de logs de dados de sessão ao Amazon CloudWatch Logs.
Detalhes essenciais, como os comandos que um usuário executou em uma sessão, o ID do usuário que
executou os comandos e carimbos de data/hora para quando os dados da sessão são transmitidos para o
CloudWatch Logs, são incluídos ao transmitir dados da sessão. Ao transmitir dados de sessão, os logs são
formatados em JSON para ajudar você a integrar com suas soluções de log existentes. A transmissão de
dados de sessão não é compatível com comandos interativos.

Note
Para transmitir dados de sessão dos nós gerenciados do Windows Server, você deve ter o
PowerShell 5.1 ou posterior instalado. Por padrão, o Windows Server 2016 e posterior têm a
versão necessária do PowerShell instalada. No entanto, Windows Server 2012 e 2012 R2 não têm
a versão necessária do PowerShell instalada por padrão. Se você ainda não tiver o PowerShell
atualizado em seus nós gerenciados do Windows Server 2012 ou 2012 R2, poderá fazer isso
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usando o Run Command. Para obter informações sobre como atualizar o PowerShell usando o
Run Command, consulte Atualizar o PowerShell usandoRun Command (p. 1040).

Important
Se você tiver a configuração da política PowerShell Transcription definida em seus nós
gerenciados do Windows Server, não será possível transmitir os dados da sessão.

Para transmitir dados da sessão usando o Amazon CloudWatch Logs (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção ao lado de Enable (Habilitar) em CloudWatch logging (Registro em log do
CloudWatch).

5.

Selecione a opção Stream session logs (Transmitir logs da sessão).

6.

(Recomendado) Marque a caixa de seleção ao lado de Allow only encrypted CloudWatch log groups
(Permitir apenas grupos de logs criptografados do CloudWatch). Com essa opção ativada, os dados
de log serão criptografados usando a chave de criptografia no lado do servidor especificada para o
grupo de logs. Se não quiser criptografar os dados de log enviados ao CloudWatch Logs, desmarque
a caixa de seleção. Você também deverá desmarcar a caixa de seleção se a criptografia não for
permitida no grupo de logs.

7.

Em CloudWatch logs (Logs do CloudWatch), para especificar o grupo de logs do CloudWatch Logs na
Conta da AWS no qual carregar logs de sessão, selecione uma das seguintes opções:
• Insira um nome do grupo de logs na caixa de texto que já tiver sido criada na conta para armazenar
dados de log da sessão.
• Escolha um grupo de logs: selecione um grupo de logs que já tenha sido criado na sua conta para
armazenar dados de log da sessão.

8.

Escolha Save (Salvar).

Registrar dados da sessão em log usando o Amazon S3
(console)
Você pode optar por armazenar os dados de log da sessão em um bucket do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) de sua escolha para fins de depuração e solução de problemas. A opção padrão é
que os logs sejam enviados para um bucket do Amazon S3 criptografado. A criptografia é feita usando a
chave especificada para o bucket, uma chave do AWS KMS key ou uma chave de criptografia no lado do
servidor (SSE) (AES-256) do Amazon S3.

Important
Ao usar buckets hospedados virtualmente com Secure Sockets Layer (SSL), o certificado SSL
curinga corresponde somente a buckets que não contenham pontos. Para contornar isso, use
HTTP ou escreva a sua própria lógica de verificação do certificado. Recomendamos não usar
pontos (".") em nomes de buckets ao usar buckets hospedados virtualmente.
Criptografia de bucket do Amazon S3
Para enviar logs ao seu bucket do Amazon S3 com criptografia, a mesma deve ser ativada no bucket.
Para obter informações sobre a criptografia de buckets do Amazon S3, consulte Definir o comportamento
padrão da criptografia para os buckets do Amazon S3.
Chave gerenciada pelo cliente
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Se você estiver usando uma chave do KMS que você mesmo gerencia para criptografar o bucket, o perfil
da instância do IAM anexado às suas instâncias deve ter permissões explícitas para ler a chave. Se você
usar uma Chave gerenciada pela AWS, a instância não exigirá essa permissão explícita. Para obter mais
informações sobre como fornecer o perfil da instância com acesso para usar a chave, consulte Permitir
que os usuários de chaves usem a chave do KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management
Service.
Siga estas etapas para configurar o Session Manager para armazenar logs de sessão em um bucket do
Amazon S3.

Note
Você também pode usar o AWS CLI para especificar ou alterar o bucket do Amazon S3 para os
quais os dados serão enviados. Para obter mais informações, consulte Atualizar preferências do
Session Manager (linha de comando) (p. 988).

Para registrar dados da sessão em log usando o Amazon S3 (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.
4.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).
Marque a caixa de seleção ao lado de Enable (Habilitar) em S3 logging (Registro em log do S3).

5.

(Recomendado) Marque a caixa de seleção ao lado de Allow only encrypted S3 buckets (Permitir
apenas buckets do S3 criptografados). Com essa opção ativada, os dados de log serão criptografados
usando a chave de criptografia no lado do servidor especificada para o bucket. Se não quiser
criptografar os dados de log enviados ao Amazon S3, desmarque a caixa de seleção. Você também
deverá desmarcar a caixa de seleção se a criptografia não for permitida no bucket do S3.

6.

Para S3 bucket name (Nome do bucket do S3), selecione uma das seguintes opções:

Note
Recomendamos não usar pontos (".") em nomes de buckets ao usar buckets hospedados
virtualmente. Para obter informações sobre as convenções para nomear buckets do Amazon
S3, consulte Restrições e limitações de buckets no guia do usuário do Amazon Simple
Storage Service.

7.
8.

• Escolha um nome de bucket na lista: selecione um bucket do Amazon S3 que já tenha sido criado
na sua conta para armazenar dados de log de sessão.
• Insira um nome de bucket na caixa de texto: insira o nome de um bucket do Amazon S3 que já
tenha sido criado na conta para armazenar os dados de log da sessão.
(Opcional) Para prefixo de chaves do S3, insira o nome de uma pasta existente ou uma nova pasta
para armazenar logs no bucket selecionado.
Escolha Save (Salvar).

Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Amazon S3 e com buckets do Amazon S3,
consulte o Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service e o Guia do usuário do Amazon Simple
Storage Service.

Registrar dados da sessão em log usando o Amazon
CloudWatch Logs (console)
Com o Amazon CloudWatch Logs, é possível monitorar, armazenar e acessar os arquivos de log de vários
Serviços da AWS. Você pode enviar dados de log da sessão a um grupo de logs do CloudWatch Logs para
fins de depuração e solução de problemas. A opção padrão é que os dados de log sejam enviados com
criptografia usando sua chave do KMS, mas é possível enviar esses dados ao grupo de logs com ou sem
criptografia.
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Siga estas etapas para configurar AWS Systems Manager Session Manager para enviar dados de log da
sessão a um grupo de logs do CloudWatch Logs no final das sessões.

Note
Você também pode usar a AWS CLI para especificar ou alterar o grupo de logs do CloudWatch
Logs ao qual os dados de sessão serão enviados. Para obter mais informações, consulte
Atualizar preferências do Session Manager (linha de comando) (p. 988).

Para registrar dados da sessão em log usando o Amazon CloudWatch Logs (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Session Manager.

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção ao lado de Enable (Habilitar) em CloudWatch logging (Registro em log do
CloudWatch).

5.

Selecione a opção Upload session logs (Carregar os logs da sessão).

6.

(Recomendado) Marque a caixa de seleção ao lado de Allow only encrypted CloudWatch log groups
(Permitir apenas grupos de logs criptografados do CloudWatch). Com essa opção ativada, os dados
de log serão criptografados usando a chave de criptografia no lado do servidor especificada para o
grupo de logs. Se não quiser criptografar os dados de log enviados ao CloudWatch Logs, desmarque
a caixa de seleção. Você também deverá desmarcar a caixa de seleção se a criptografia não for
permitida no grupo de logs.

7.

Em CloudWatch logs (Logs do CloudWatch), para especificar o grupo de logs do CloudWatch Logs na
Conta da AWS no qual carregar logs de sessão, selecione uma das seguintes opções:
• Choose a log group from the list (Escolha um grupo de logs na lista): selecione um grupo de logs
que já tenha sido criado na sua conta para armazenar dados de log de sessão.
• Enter a log group name in the text box (Insira um nome de grupo de logs na caixa de texto): insira o
nome de um grupo de logs que já tenha sido criado na sua conta para armazenar dados de log de
sessão.

8.

Escolha Save (Salvar).

Para obter mais informações sobre o CloudWatch Logs, consulte Guia do usuário do Amazon CloudWatch
Logs.

Esquema do documento de sessão
As informações a seguir descrevem os elementos do esquema de um documento de sessão. O Session
Manager do AWS Systems Manager usa documentos de sessão para determinar qual tipo de sessão
iniciar, como uma sessão padrão, uma sessão de encaminhamento de portas ou uma sessão para
executar um comando interativo.
schemaVersion (p. 1025)
A versão do esquema do documento de sessão. Documentos de sessão são compatíveis apenas com
a versão 1.0.
Tipo: string
Obrigatório: sim
description (p. 1025)
Uma descrição que você especifica para o documento da Session (Seção). Por exemplo, “Documento
para iniciar sessão de encaminhamento de porta com o Session Manager“.
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Tipo: string
Obrigatório: não
sessionType (p. 1025)
O tipo de sessão que o documento de sessão é usado para estabelecer.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Valores válidos: InteractiveCommands | NonInteractiveCommands | Port |
Standard_Stream
inputs (p. 1025)
As preferências de sessão a serem usadas para sessões estabelecidas usando este documento de
sessão. Este elemento é necessário para documentos de sessão que são usados para criar sessões
Standard_Stream.
Tipo: StringMap
Obrigatório: não
s3BucketName (p. 1025)
O bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para o qual você deseja enviar logs de
sessão no final das sessões.
Tipo: string
Obrigatório: não
s3KeyPrefix (p. 1025)
O prefixo a ser usado ao enviar logs para o bucket do Amazon S3 que você especificou na
entrada s3BucketName. Para obter mais informações sobre como usar um prefixo compartilhado
com objetos armazenados no Amazon S3, consulte Como usar pastas em um bucket do S3? no
Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
Tipo: string
Obrigatório: não
s3EncryptionEnabled (p. 1025)
Se definido como true, o bucket do Amazon S3 que você especificou na entrada
s3BucketName deve ser criptografado.
Type: booliano
Obrigatório: sim
cloudWatchLogGroupName (p. 1025)
O nome do grupo de Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) para o qual você deseja
enviar logs de sessão no final das sessões.
Tipo: string
Obrigatório: não
cloudWatchEncryptionEnabled (p. 1025)
Se definido como true, o grupo de logs que você especificou na entrada
cloudWatchLogGroupName deve ser criptografado.
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Type: booliano
Obrigatório: sim
cloudWatchStreamingEnabled (p. 1025)
Se definido como true, uma transmissão contínua de logs de dados de sessão será enviada ao
grupo de logs que você especificou na entrada cloudWatchLogGroupName. Se definido como
false, os logs da sessão serão enviados ao grupo de logs que você especificou na entrada
cloudWatchLogGroupName no final de suas sessões.
Type: booliano
Obrigatório: sim
kmsKeyId (p. 1025)
O ID da AWS KMS key que você quer usar para reforçar a criptografia de dados entre suas
máquinas cliente locais e os nós gerenciados do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
aos quais você se conecta.
Tipo: string
Obrigatório: não
runAsEnabled (p. 1025)
Se definido como true, você deverá especificar uma conta de usuário existente em nós
gerenciados aos quais você se conectará na entrada runAsDefaultUser. Caso contrário, as
sessões não serão iniciadas. Por padrão, as sessões são iniciadas usando a conta do ssm-user
criada pelo AWS Systems Manager SSM Agent. O recurso Run As (Executar como) é compatível
apenas com nós gerenciados do Linux.
Type: booliano
Obrigatório: sim
runAsDefaultUser (p. 1025)
O nome da conta de usuário com a qual iniciar sessões em nós gerenciados do Linux quando a
entrada runAsEnabled estiver definida como true. A conta de usuário especificada para essa
entrada deve existir em nós gerenciados aos quais você se conectará. Caso contrário, as sessões
não serão iniciadas.
Tipo: string
Obrigatório: não
idleSessionTimeout (p. 1025)
A quantidade de tempo de inatividade que você deseja permitir antes do término de uma sessão.
Essa entrada é medida em minutos.
Tipo: string
Valores válidos: 1 a 60
Obrigatório: não
maxSessionDuration (p. 1025)
O tempo máximo que você deseja permitir antes do término de uma sessão. Essa entrada é
medida em minutos.
Tipo: string
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Valores válidos: 1 a 1440
Obrigatório: não
shellProfile (p. 1025)
As preferências especificadas por sistema operacional para aplicar dentro das sessões, como
preferências de shell, variáveis de ambiente, diretórios de trabalho e execução de vários
comandos quando uma sessão é iniciada.
Tipo: StringMap
Obrigatório: não
windows (p. 1025)
As preferências do shell, variáveis de ambiente, diretórios de trabalho e comandos
especificados para sessões em nós gerenciados do Windows.
Tipo: string
Obrigatório: não
linux (p. 1025)
As preferências do shell, variáveis de ambiente, diretórios de trabalho e comandos
especificados para sessões em nós gerenciados do Linux.
Tipo: string
Obrigatório: não
parameters (p. 1025)
Um objeto que define os parâmetros que o documento aceita. Para obter mais informações sobre
como especificar os parâmetros do documento, consulte parâmetros no Elementos de dados de
nível superior (p. 1382). Com relação aos parâmetros aos quais você se refere com frequência,
recomendamos armazená-los no Parameter Store do Systems Manager para isso. Você pode
fazer referência aos parâmetros String e StringList do Parameter Store nesta seção de um
documento. Você pode fazer referência aos parâmetros SecureString e Parameter Store nesta
seção de um documento. Você pode fazer referência a um parâmetro do Parameter Store usando o
seguinte formato:
{{ssm:parameter-name}}

Para obter mais informações sobre o Parameter Store, consulte AWS Systems Manager Parameter
Store (p. 270).
Tipo: StringMap
Obrigatório: não
properties (p. 1026)
Um objeto cujos valores que você especificar que são usados na operação da API do StartSession.
Para documentos de sessão que são usados para as sessões do InteractiveCommands, o objeto
de propriedades inclui os comandos a serem executados nos sistemas operacionais especificados.
Para obter mais informações, consulte Restringir acesso a comandos em uma sessão (p. 990).
Para documentos de sessão que são usados para sessões do Port, o objeto de propriedades contém
o número da porta para a qual o tráfego deve ser redirecionado. Para ver um exemplo, consulte o
exemplo de documento de sessão posteriormente Port neste tópico.
Tipo: StringMap
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Obrigatório: não
Standard_Stream Digite exemplo de documento de sessão
YAML
--schemaVersion: '1.0'
description: Document to hold regional settings for Session Manager
sessionType: Standard_Stream
inputs:
s3BucketName: ''
s3KeyPrefix: ''
s3EncryptionEnabled: true
cloudWatchLogGroupName: ''
cloudWatchEncryptionEnabled: true
cloudWatchStreamingEnabled: true
kmsKeyId: ''
runAsEnabled: true
runAsDefaultUser: ''
idleSessionTimeout: '20'
maxSessionDuration: '60'
shellProfile:
windows: ''
linux: ''

JSON
{

}

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType": "Standard_Stream",
"inputs": {
"s3BucketName": "",
"s3KeyPrefix": "",
"s3EncryptionEnabled": true,
"cloudWatchLogGroupName": "",
"cloudWatchEncryptionEnabled": true,
"cloudWatchStreamingEnabled": true,
"kmsKeyId": "",
"runAsEnabled": true,
"runAsDefaultUser": "",
"idleSessionTimeout": "20",
"maxSessionDuration": "60",
"shellProfile": {
"windows": "date",
"linux": "pwd;ls"
}
}

InteractiveCommands Digite exemplo de documento de sessão
YAML
--schemaVersion: '1.0'
description: Document to view a log file on a Linux instance
sessionType: InteractiveCommands
parameters:
logpath:
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type: String
description: The log file path to read.
default: "/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"
allowedPattern: "^[a-zA-Z0-9-_/]+(.log)$"
properties:
linux:
commands: "tail -f {{ logpath }}"
runAsElevated: true

JSON
{

}

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to view a log file on a Linux instance",
"sessionType": "InteractiveCommands",
"parameters": {
"logpath": {
"type": "String",
"description": "The log file path to read.",
"default": "/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log",
"allowedPattern": "^[a-zA-Z0-9-_/]+(.log)$"
}
},
"properties": {
"linux": {
"commands": "tail -f {{ logpath }}",
"runAsElevated": true
}
}

Port Digite exemplo de documento de sessão
YAML
--schemaVersion: '1.0'
description: Document to open given port connection over Session Manager
sessionType: Port
parameters:
paramExample:
type: string
description: document parameter
properties:
portNumber: anyPortNumber

JSON
{

"schemaVersion": "1.0",
"description": "Document to open given port connection over Session Manager",
"sessionType": "Port",
"parameters": {
"paramExample": {
"type": "string",
"description": "document parameter"
}
},
"properties": {
"portNumber": "anyPortNumber"
}
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Exemplo de documento de sessão com caracteres especiais
YAML
--schemaVersion: '1.0'
description: Example document with quotation marks
sessionType: InteractiveCommands
parameters:
Test:
type: String
description: Test Input
maxChars: 32
properties:
windows:
commands: |
$Test = '{{ Test }}'
$myVariable = \"Computer name is $env:COMPUTERNAME\"
Write-Host "Test variable: $myVariable`.`nInput parameter: $Test"
runAsElevated: false

JSON
{

}

"schemaVersion":"1.0",
"description":"Test document with quotation marks",
"sessionType":"InteractiveCommands",
"parameters":{
"Test":{
"type":"String",
"description":"Test Input",
"maxChars":32
}
},
"properties":{
"windows":{
"commands":[
"$Test = '{{ Test }}'",
"$myVariable = \\\"Computer name is $env:COMPUTERNAME\\\"",
"Write-Host \"Test variable: $myVariable`.`nInput parameter: $Test\""
],
"runAsElevated":false
}
}

Resolução de problemas Session Manager
Use as informações a seguir para ajudar a solucionar problemas com o Session Manager do AWS
Systems Manager.
Tópicos
• Sem permissão para iniciar uma sessão (p. 1028)
• Sem permissão para alterar as preferências da sessão (p. 1028)
• Nó gerenciado não disponível ou não está configurado para o Session Manager (p. 1028)
• O plugin Session Manager não foi encontrado (p. 1029)
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• O plugin Session Manager não é adicionado automaticamente ao caminho de linha de comando
(Windows) (p. 1029)
• O plugin Session Manager não responde (p. 1030)
• TargetNotConnected (p. 1030)
• Tela em branco exibida após iniciar uma sessão (p. 1030)
• O nó gerenciado deixa de responder durante sessões de execução longa (p. 1031)

Sem permissão para iniciar uma sessão
Problema: você tenta iniciar uma sessão, mas o sistema informa que você não tem as permissões
necessárias.
• Solução: um administrador do sistema não concedeu permissões de políticas do AWS Identity and
Access Management (IAM) para iniciar sessões do Session Manager. Para obter mais informações,
consulte Controlar o acesso de sessão do usuário às instâncias (p. 963).

Sem permissão para alterar as preferências da sessão
Problema: você tenta atualizar as preferências de sessões globais para sua organização, mas o sistema
informa que você não tem as permissões necessárias.
• Solução: um administrador do sistema não concedeu permissões de políticas do IAM para definir
preferências do Session Manager. Para obter mais informações, consulte Conceder ou negar
permissões a um usuário para atualizar as preferências do Session Manager (p. 979).

Nó gerenciado não disponível ou não está configurado para o
Session Manager
Problema 1: você quer iniciar uma sessão na página do console Start a session (Iniciar uma sessão), mas
um nó gerenciado não está na lista.
• Solução A: o nó gerenciado ao qual você quer se conectar pode não ter sido configurado para o AWS
Systems Manager. Para mais informações, consulte Configurar o AWS Systems Manager (p. 16).

Note
Se o SSM Agent do AWS Systems Manager já estiver em execução em um nó gerenciado
ao associar o perfil da instância do IAM, talvez seja necessário reiniciar o agente antes que a
instância seja listada na página do console Start a session (Iniciar uma sessão).
• Solução B: a configuração de proxy que você aplicou ao SSM Agent em seu nó gerenciado pode estar
incorreta. Se a configuração do proxy estiver incorreta, o nó gerenciado não conseguirá alcançar os
endpoints de serviço necessários ou o poderá ser relatado como um sistema operacional diferente
para o Systems Manager. Para obter mais informações, consulte Configurar o SSM Agent para usar
um proxy (Linux) (p. 122) e Configurar o SSM Agent para usar um proxy para instâncias do Windows
Server (p. 131).
Problema 2: um nó gerenciado ao qual você quer se conectar está na lista da página do console Start
a session (Iniciar uma sessão), mas a página informa que "A instância que você selecionou não está
configurada para usar o Session Manager".
• Solução A: o nó gerenciado foi configurado para uso com o serviço do Systems Manager, mas o perfil
da instância do IAM anexado ao nó pode não incluir permissões para o recurso Session Manager. Para
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obter informações, consulte Verificar ou criar um perfil da instância do IAM com permissões do Session
Manager (p. 957).
• Solução B: o nó gerenciado não está executando uma versão do SSM Agent que oferece suporte ao
Session Manager. Atualize o SSM Agent do nó para a versão 2.3.68.0 ou posterior.
Atualize o SSM Agent manualmente em um nó gerenciado, seguindo as etapas em Instalar o SSM Agent
manualmente em instâncias do EC2 para Windows Server (p. 129), Instalar o SSM Agent manualmente
em instâncias do EC2 para Linux (p. 79) ou Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para
macOS (p. 126), dependendo do sistema operacional.
Como alternativa, use o documento do Run Command, AWS-UpdateSSMAgent, para atualizar a versão
do agente em um ou mais nós gerenciados de uma vez. Para obter mais informações, consulte Atualizar
o SSM Agent usando Run Command (p. 1038).

Tip
Para manter o agente sempre atualizado, recomendamos atualizar SSM Agent para a versão
mais recente através de um agendamento automatizado que você define usando um dos
seguintes métodos:
• Executar AWS-UpdateSSMAgent como parte de uma associação do State Manager. Para
obter mais informações, consulte Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent
(CLI) (p. 1136).
• Execute AWS-UpdateSSMAgent como parte de uma janela de manutenção. Para obter
informações sobre como trabalhar com janelas de manutenção, consulte Trabalhar com
janelas de manutenção (console) (p. 743) e Tutorial: Criar e configurar uma janela de
manutenção (AWS CLI) (p. 754).
• Solução C: o nó gerenciado não consegue alcançar os endpoints de serviço necessários. Você pode
melhorar o procedimento de segurança dos nós gerenciados usando endpoints de interface habilitados
pelo AWS PrivateLink para se conectar aos endpoints do Systems Manager. A alternativa ao uso de
endpoints da interface é permitir o acesso à Internet de saída em seus nós gerenciados. Para obter mais
informações, consulte Usar PrivateLink para configurar um endpoint da VPC para o Session Manager.
• Solução D: o nó gerenciado tem recursos limitados de CPU ou memória disponíveis. Embora o nó
gerenciado possa ser funcional, se ele não tiver recursos disponíveis suficientes, você não poderá
estabelecer uma sessão. Para obter mais informações, consulte Solucionar problemas de uma instância
inacessível.

O plugin Session Manager não foi encontrado
Para usar a AWS CLI para executar comandos de sessão, o plugin do Session Manager também deve
ser instalado em sua máquina local. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin do
Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).

O plugin Session Manager não é adicionado automaticamente ao
caminho de linha de comando (Windows)
Quando você instalar o plugin do Session Manager no Windows, o session-manager-plugin
executável deverá ser adicionado automaticamente à variável de ambiente PATH do sistema operacional.
Se o comando falhou depois que você o executou para verificar se o plugin do Session Manager foi
instalado corretamente (aws ssm start-session --target instance-id), pode ser necessário
configurá-lo manualmente usando o procedimento a seguir.

Para modificar sua variável PATH (Windows)
1.
2.

Pressione a tecla Windows e digite environment variables.
Escolha Edit environment variables for your account (Editar variáveis de ambiente para sua conta).
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3.

Selecione PATH e, em seguida, Editar.

4.

Adicione caminhos ao campo Variable value (Valor da variável) separados por ponto e vírgula,
conforme este exemplo: C:\existing\path;C:\new\path
C:\existing\path representa o valor já no campo. C:\new\path representa o caminho que você
deseja adicionar, como nestes exemplos.
• Máquinas 64-bit: C:\Program Files\Amazon\SessionManagerPlugin\bin\
• Máquinas 32-bit: C:\Program Files (x86)\Amazon\SessionManagerPlugin\bin\

5.

Escolha OK duas vezes para aplicar as novas configurações.

6.

Feche todas as solicitações de comando em execução e abra novamente.

O plugin Session Manager não responde
Durante uma sessão de encaminhamento de porta, o tráfego poderá interromper o encaminhamento se
você tiver um software antivírus instalado em sua máquina local. Em alguns casos, o software antivírus
interfere com o plugin Session Manager causando bloqueios de processo. Para resolver esse problema,
permita ou exclua o plugin do Session Manager do software antivírus. Para obter informações sobre o
caminho de instalação padrão para o plugin do Session Manager, consulte (Opcional) Instale o plugin do
Session Manager para a AWS CLI (p. 1002).

TargetNotConnected
Problema: você tenta iniciar uma sessão, mas o sistema retorna a mensagem de erro "Ocorreu um erro
(TargetNotConnected) ao chamar a operação StartSession: InstanceID não está conectado".
• Solução A: esse erro é retornado quando o nó gerenciado de destino especificado para a sessão não
estiver totalmente configurado para uso com o Session Manager. Para obter mais informações, consulte
Configurar o Session Manager (p. 952).
• Solução B: esse erro também ocorre se você tentar iniciar uma sessão em um nó gerenciado localizado
em uma Conta da AWS ou Região da AWS diferente.

Tela em branco exibida após iniciar uma sessão
Problema: você inicia uma sessão e o Session Manager exibe uma tela em branco.
• Solução A: esse problema pode ocorrer quando o volume raiz em seu nó gerenciado estiver cheio.
Devido à falta de espaço em disco, o SSM Agent do nó para de funcionar. Para resolver esse problema,
use o Amazon CloudWatch para coletar métricas e logs dos sistemas operacionais. Para obter
informações, consulte Monitorar métricas de memória e de disco para instâncias do Linux do Amazon
EC2 ou Monitorar métricas de memória e de disco para instâncias do Windows do Amazon EC2.
• Solução B: uma tela em branco pode ser exibida se você acessou o console usando um link que inclui
um par de endpoint e região incompatíveis. Por exemplo, no URL do console a seguir, us-west-2 é o
endpoint especificado, mas us-west-1 é a região da Região da AWS especificada.
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/sessions?
region=us-west-1

• Solução C: o nó gerenciado está se conectando ao Systems Manager usando endpoints da VPC, e suas
preferências do Session Manager gravam a saída da sessão em um bucket do Amazon S3 ou grupo
de logs do Amazon CloudWatch Logs, mas um endpoint de gateway do s3 ou endpoint de interface do
logs não existe na VPC. Um endpoint do s3 no formato com.amazonaws.region.s3 será necessário
se os nós gerenciados estiverem conectados ao Systems Manager usando endpoints da VPC e suas
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preferências do Session Manager gravarem o resultado da sessão em um bucket do Amazon S3. Como
alternativa, um endpoint do logs no formato com.amazonaws.region.logs será necessário, se
os nós gerenciados estiverem se conectando ao Systems Manager usando endpoints da VPC, e as
preferências do Session Manager gravarem a saída da sessão em um grupo de logs do CloudWatch
Logs. Para mais informações, consulte Criar endpoints da VPC para o Systems Manager (p. 33).
• Solução D: o grupo de logs ou bucket do Amazon S3 que você especificou nas preferências de sessão
foi excluído. Para resolver esse problema, atualize suas preferências de sessão com um grupo de logs
válido ou um bucket S3.
• Solução E: o grupo de logs ou bucket do Amazon S3 que você especificou em suas preferências
de sessão não está criptografado, mas você definiu a entrada cloudWatchEncryptionEnabled
ou s3EncryptionEnabled como true. Para resolver esse problema, atualize suas preferências
de sessão com um grupo de logs ou bucket do Amazon S3 criptografado ou defina a entrada
cloudWatchEncryptionEnabled ou s3EncryptionEnabled como false. Esse cenário só é
aplicável aos clientes que criam preferências de sessão usando ferramentas da linha de comando.

O nó gerenciado deixa de responder durante sessões de
execução longa
Problema: seu nó gerenciado deixa de responder ou falha durante uma sessão de execução longa.
Solução: diminuir a duração da retenção de logs do SSM Agent para Session Manager.

Para diminuir a duração da retenção de logs do SSM Agent para sessões
1.

Localize amazon-ssm-agent.json.template no diretório /etc/amazon/ssm/ no Linux, ou C:
\Program Files\Amazon\SSM no Windows.

2.

Copie o conteúdo do amazon-ssm-agent.json.template em um novo arquivo no mesmo
diretório chamado amazon-ssm-agent.json.

3.

Reduza o valor padrão do valor SessionLogsRetentionDurationHours na propriedade SSM e
salve o arquivo.

4.

Reinicie o SSM Agent.

AWS Systems Manager Run Command
Usando o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, você pode gerenciar remotamente e
de forma segura a configuração de nós gerenciados. O nó gerenciado é qualquer instância, dispositivo de
borda, servidor on-premises ou máquina virtual (VM) do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
no ambiente híbrido, que tenha sido configurado para o Systems Manager. O Run Command permite que
você automatize tarefas administrativas comuns e execute alterações de configuração únicas em grande
escala. Você pode usar o Run Command a partir do AWS Management Console, da AWS Command Line
Interface (AWS CLI), do AWS Tools for Windows PowerShell ou dos AWS SDKs. O Run Command é
oferecido sem custo adicional. Para começar a usar o Run Command, abra o Systems Manager console
(Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha Run Command.
Os administradores usam o Run Command para instalar ou fazer bootstrap de aplicações, criar um pipeline
de implantação, capturar arquivos de log quando uma instância for removida de um grupo do Auto Scaling,
integrar instâncias a um domínio do Windows e muito mais.
Conceitos básicos
A tabela a seguir inclui informações para ajudá-lo a começar a trabalhar com o Run Command.
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Tópico

Detalhes

Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13)

(Obrigatório) Verifique se os nós gerenciados
atendem aos requisitos mínimos para o Run
Command, configure as funções necessárias e
instale o SSM Agent.

Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos (p. 34)

(Opcional) Registre servidores on-premises e VMs
na AWS para que possa gerenciá-los usando o
Run Command.

the section called “Configurar dispositivos de
borda” (p. 54)

(Opcional) Configure dispositivos de borda
para que você possa gerenciá-los usando Run
Command.

Enviar comandos usando o Run Command do
Systems Manager (p. 1036)

Saiba como executar um comando destinado
a um ou mais nós gerenciados usando o AWS
Management Console.

Demonstrações do Run Command (p. 1061)

Saiba como executar comandos usando as Tools
for Windows PowerShell ou aAWS CLI.

Suporte ao EventBridge
Esse recurso do Systems Manager é compatível com os tipos de evento e de destino nas regras do
Amazon EventBridge. Para obter informações, consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o
Amazon EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o
Systems Manager (p. 1623).
Mais informações
• Executar o Run Command remotamente em uma instância do EC2 (tutorial de 10 minutos)
• Cotas de serviço do System ManagernoReferência geral do Amazon Web Services
• AWS Systems Manager Referência da API
Tópicos
• Configurar o Run Command (p. 1032)
• Enviar comandos usando o Run Command do Systems Manager (p. 1036)
• Manipulando códigos de saída com scripts (p. 1052)
• Noções básicas sobre status de comando (p. 1055)
• Demonstrações do Run Command (p. 1061)
• Solução de problemas do Run Commando do Systems Manager (p. 1076)

Configurar o Run Command
Para que seja possível gerenciar nós usando o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager,
é necessário configurar uma política de usuário do AWS Identity and Access Management (IAM) para
usuários que executarão comandos. Para obter mais informações, consulte Criar usuários e grupos não
administradores do IAM para o Systems Manager (p. 16).
Você também deve configurar os nós para o Systems Manager. Para mais informações, consulte
Configurar o AWS Systems Manager (p. 16).
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Recomendamos concluir as tarefas de configuração opcionais a seguir para ajudar a minimizar o
procedimento de segurança e o gerenciamento diário de seus nós gerenciados.
Monitorar execuções de comandos usando o Amazon EventBridge
É possível usar o EventBridge para registrar em log alterações no status da execução do comando.
Você pode criar uma regra que será executada sempre que houver uma transição de estado ou
quando houver uma transição para um ou mais estados que sejam de interesse. Você pode também
especificar o Run Command como ação de destino quando ocorre um evento do EventBridge. Para
mais informações, consulte Configurar o EventBridge para eventos do Systems Manager (p. 1535).
Monitorar execuções de comandos usando o Amazon CloudWatch Logs
É possível configurar o Run Command para enviar periodicamente todos os logs de erros e saída
de comandos para um grupo de logs do Amazon CloudWatch. É possível monitorar esses logs de
saída quase em tempo real, pesquisar valores, frases específicas ou padrões e criar alarmes com
base na pesquisa. Para mais informações, consulte Configurar o Amazon CloudWatch Logs para Run
Command (p. 1532).
Restringir o acesso do Run Command a nós gerenciados específicos
Você pode restringir a capacidade de um usuário executar comandos em nós gerenciados usando
o AWS Identity and Access Management (IAM). Especificamente, você pode criar uma política de
usuário do IAM com uma condição de que o usuário só pode executar comandos em nós gerenciados
que são marcados com etiquetas específicas. Para mais informações, consulte Restringir o acesso ao
Run Command com base em etiquetas (p. 1033).

Restringir o acesso ao Run Command com base em etiquetas
Esta seção descreve como restringir a capacidade de um usuário executar comandos em instâncias
gerenciadas especificando uma condição de etiqueta em uma política do IAM. As instâncias gerenciadas
incluem instâncias do Amazon EC2 e servidores, dispositivos de borda e VMs on-premises em um
ambiente híbrido configurado para o Systems Manager. Embora as informações não sejam apresentadas
explicitamente, você também pode restringir o acesso a dispositivos principais do AWS IoT Greengrass
gerenciados. Para começar, você deve marcar com etiquetas os dispositivos do AWS IoT Greengrass.
Para obter mais informações, consulte Marcar recursos do AWS IoT Greengrass Version 2 no Guia do
desenvolvedor do AWS IoT Greengrass Version 2.
Você pode restringir a execução do comando a nós gerenciados específicos criando uma política
de usuário do IAM que inclua uma condição de que o usuário só pode executar comandos em nós
que estiverem marcados com etiquetas específicas. No exemplo a seguir, o usuário tem permissão
para usar o Run Command (Effect: Allow, Action: ssm:SendCommand) usando qualquer
documento do SSM (Resource: arn:aws:ssm:*:*:document/*) em qualquer nó (Resource:
arn:aws:ec2:*:*:instance/*) com a condição de que o nó seja um Finance WebServer
(ssm:resourceTag/Finance: WebServer). Se o usuário enviar um comando para um nó que não
esteja marcado ou que possui qualquer outra etiqueta que não seja Finance: WebServer, os resultados
da execução mostrarão AccessDenied.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":[
"arn:aws:ssm:*:*:document/*"
]
},
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{

}

]

}

"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":[
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
],
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/Finance":[
"WebServers"
]
}
}

Você pode criar políticas do IAM que permitem que um usuário execute comandos em nós gerenciados
que são marcados com várias etiquetas. A política a seguir permite que o usuário execute comandos em
nós gerenciados que têm duas etiquetas. Se um usuário enviar um comando para um nó que não esteja
marcado com ambas as etiquetas, os resultados da execução mostrarão AccessDenied.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/tag_key1":[
"tag_value1"
],
"ssm:resourceTag/tag_key2":[
"tag_value2"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":[
"arn:aws:ssm:us-west-1::document/AWS-*",
"arn:aws:ssm:us-east-2::document/AWS-*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:UpdateInstanceInformation",
"ssm:ListCommands",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:GetDocument"
],
"Resource":"*"
}
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}

]

Você também pode criar políticas do IAM que permitem que um usuário execute comandos em vários
grupos de nós gerenciados marcados. A política de exemplo a seguir permite que o usuário execute
comandos em um grupo de nós com etiquetas ou em ambos os grupos.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/tag_key1":[
"tag_value1"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"ssm:resourceTag/tag_key2":[
"tag_value2"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:SendCommand"
],
"Resource":[
"arn:aws:ssm:us-west-1::document/AWS-*",
"arn:aws:ssm:us-east-2::document/AWS-*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:UpdateInstanceInformation",
"ssm:ListCommands",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:GetDocument"
],
"Resource":"*"
}
]
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Para obter mais informações sobre como criar políticas de usuários do IAM, consulte Políticas gerenciadas
e em linha, no Guia do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre como marcar nós gerenciados,
consulte Editor de etiquetas no Guia do usuário do AWS Resource Groups.

Enviar comandos usando o Run Command do
Systems Manager
Esta seção inclui informações sobre como enviar comandos do console AWS Systems Managerpara nós
gerenciados. Ela também inclui informações sobre como cancelar um comando.
Para obter informações sobre como enviar comandos usando o Windows PowerShell, consulte
Demonstração: Usar a AWS Tools for Windows PowerShell com o Run Command (p. 1067) ou os
exemplos na seção AWS Systems Manager da Referência do cmdlet do AWS Tools for PowerShell. Para
obter informações sobre como enviar comandos usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI),
consulte Demonstração: Usar a AWS CLI com o Run Command (p. 1061) ou os exemplos na Referência
da CLI do SSM.

Important
Ao enviar um comando usando o Run Command, não inclua informações confidenciais
formatadas como texto sem formatação, como senhas, dados de configuração ou outros
segredos. Toda a atividade da API do Systems Manager em sua conta é registrada em um bucket
do Amazon S3, nos logs do AWS CloudTrail. Isso significa que qualquer usuário com acesso ao
bucket do S3 poderá visualizar os valores de texto simples desses segredos. Por esse motivo,
recomendamos a criação e o uso de parâmetros SecureString para criptografar os dados
sigilosos que você usa nas operações do Systems Manager.
Para mais informações, consulte Restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager usando
políticas do IAM (p. 275).
Índice
• Executar comandos no console (p. 1036)
• Executar scripts do PowerShell em nós gerenciados do Linux (p. 1041)
• Executar comandos usando o parâmetro de versão de documento (p. 1043)
• Usar destinos e controles de taxa para enviar comandos para uma frota (p. 1045)
• Cancelar um comando (p. 1052)

Executar comandos no console
Você pode usar o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager no AWS Management Console,
para configurar os nós gerenciados, sem ter que fazer login neles. Este tópico inclui um exemplo que
mostra como atualizar o SSM Agent (p. 1038) em um nó gerenciado usando o Run Command.
Antes de começar
Antes de enviar um comando usando o Run Command, verifique se os nós gerenciados atendem aos
requisitos (p. 13) do Systems Manager.

Para enviar um comando usando o Run Command
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

1036

AWS Systems Manager Guia do usuário
Enviar comandos

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento de comando), escolha um documento do Systems Manager.

5.

Na seção Command parameters, especifique valores para os parâmetros necessários.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Escolha um alarme do CloudWatch para aplicar ao seu comando para monitoramento.
Para anexar um alarme do CloudWatch ao seu comando, a entidade principal do IAM que executa
o comando deve ter permissão para a ação iam:createServiceLinkedRole. Para obter mais
informações sobre alarmes do CloudWatch, consulte Usar alarmes do Amazon CloudWatch. Observe
que, se o alarme for ativado, quaisquer invocações de comando pendentes não serão executadas.

10. (Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
11. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
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12. Escolha Run.
Para obter informações sobre como cancelar um comando, consulte the section called “Cancelar um
comando” (p. 1052).

Executar comandos novamente
O Systems Manager inclui duas opções para ajudar você a executar novamente um comando na página
Run Command no console do Systems Manager.
• Rerun (Reexecutar): este botão permite que você execute o mesmo comando sem fazer alterações nele.
• Copy to new (Copiar para novo): este botão copia as configurações de um comando para um novo
comando e dá a você a opção de editar essas configurações antes de executá-lo.

Como executar novamente um comando
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Escolha um comando a ser reexecutado. É possível executar novamente um comando imediatamente
após sua execução na página de detalhes do comando. Ou, é possível escolher um comando que
você executou anteriormente na guia Command history (Histórico de comandos).

4.

Escolha Rerun (Executar novamente) para executar o mesmo comando sem alterações ou escolha
Copy to new (Copiar para novo) para editar as configurações do comando antes de executá-lo.

Atualizar o SSM Agent usando Run Command
O procedimento a seguir descreve como atualizar o SSM Agent em execução em seus nós gerenciados.
Você pode atualizar para a versão mais recente do SSM Agent ou fazer downgrade para uma versão
mais antiga. Quando você executa o comando, o sistema faz download da versão da AWS, instala essa
versão e desinstala a versão que existia antes do comando ser executado. Se ocorrer um erro durante
esse processo, o sistema retornará à versão no servidor antes de o comando ser executado, e o status do
comando mostrará que o comando falhou.
Para ser notificado sobre atualizações do SSM Agent, inscreva-se na página Notas de release do SSM
Agent no GitHub.

Para atualizar o SSM Agent usando o Run Command
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-UpdateSSMAgent.

5.

Na seção Command parameters, especifique valores para os parâmetros a seguir, se desejar:
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6.

a.

(Opcional) Em Version (Versão), digite a versão do SSM Agent a ser instalada. Você pode instalar
versões antigas do agente. Se você não especificar uma versão, o serviço instalará a versão mais
recente.

b.

(Opcional) Para Allow Downgrade (Permitir downgrade), escolha true para instalar uma versão
anterior do SSM Agent. Se você escolher essa opção, especifique o número da versão antiga.
Escolha false para instalar apenas a versão mais recente do serviço.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.
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Atualizar o PowerShell usandoRun Command
O procedimento a seguir descreve como atualizar o PowerShell para a versão 5.1 em seus nós
gerenciados do Windows Server 2012 e 2012 R2. O script fornecido neste procedimento transfere a
actualização do Windows Management Framework (WMF) versão 5.1 e inicia a instalação da actualização.
Os nós são reinicializados durante esse processo porque isso é necessário ao instalar o WMF 5.1. O
download e a instalação da atualização demoram aproximadamente cinco minutos para serem concluídos.

Para atualizar o PowerShell usandoRun Command
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-RunPowerShellScript.

5.

NoComandosColar os comandos a seguir para o sistema operacional.
Windows Server 2012 R2
Set-Location -Path "C:\Windows\Temp"
Invoke-WebRequest "https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=839516" -OutFile
"Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msu"
Start-Process -FilePath "$env:systemroot\system32\wusa.exe" -Verb RunAs ArgumentList ('Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msu', '/quiet')

Windows Server 2012
Set-Location -Path "C:\Windows\Temp"
Invoke-WebRequest "https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=839513" -OutFile "W2K12KB3191565-x64.msu"
Start-Process -FilePath "$env:systemroot\system32\wusa.exe" -Verb RunAs ArgumentList ('W2K12-KB3191565-x64.msu', '/quiet')

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.
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Note

9.

Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.
Depois que a reinicialização do nó gerenciado e a instalação da atualização estiver concluída, conecte-se
ao nó para confirmar se o PowerShell foi atualizado com êxito para a versão 5.1. Para conferir a versão do
PowerShell em seu nó, abra o PowerShell e digite $PSVersionTable. OPSVersionna tabela de saída
mostra 5.1 se a atualização foi bem-sucedida.
Se o PSVersion for diferente de 5.1, por exemplo 3.0 ou 4.0, consulte os logs de Configuração no
Visualizador de eventos em Logs do Windows. Esses logs indicam por que a instalação da atualização
falhou.

Executar scripts do PowerShell em nós gerenciados do Linux
Usando o plugin aws:runPowerShellScript ou o documento de comando AWSRunPowerShellScript, juntamente com o PowerShell Core, é possível executar scripts do PowerShell
em nós gerenciados do Linux. Isso pode ser útil para administradores de sistemas que estão familiarizados
com o PowerShell e preferem ele a outras linguagens de script.
Antes de começar
Conecte-se ao nó gerenciado do Linux e siga o procedimento de instalação do PowerShell Core para o
sistema operacional apropriado.
Muitos comandos do PowerShell (cmdlets) não estão disponíveis no Linux. Para ver quais comandos estão
disponíveis, use o cmdlet Get-Command após iniciar o PowerShell usando o comando pwsh em seu nó
gerenciado do Linux. Para obter mais informações, consulte Get-Command.
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O procedimento a seguir descreve como executar um script do PowerShell em um nó gerenciado do Linux
usando o console.

Como executar um script do PowerShell em um nó gerenciado do Linux usando o console
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha o documento AWSRunPowerShellScript.

5.

Na seção Command parameters (Parâmetros de comando) especifique os comandos disponíveis do
PowerShell que deseja usar.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
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AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.
Para ver exemplos que usam o plugin aws:runPowerShellScript, consulte
aws:runPowerShellScript (p. 1417).

Executar comandos usando o parâmetro de versão de
documento
Você pode usar o parâmetro de versão de documento para especificar qual versão de um documento do
AWS Systems Manager usar quando o comando for executado. Você pode especificar uma das seguintes
opções para este parâmetro:
• $DEFAULT
• $LATEST
• Número da versão
Execute o procedimento a seguir para executar um comando usando o parâmetro de versão do
documento.
Linux

Como executar comandos usando a AWS CLI em máquinas Linux locais
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Listar todos os documentos disponíveis
Esse comando lista todos os documentos disponíveis para sua conta com base em permissões
do AWS Identity and Access Management (IAM).
aws ssm list-documents

3.

Execute o comando a seguir para visualizar as diferentes versões de um documento. Substitua
nome do documento pelas próprias informações.
aws ssm list-document-versions \
--name "document name"

4.

Execute o comando a seguir para executar um comando que use uma versão do documento do
SSM. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
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--parameters commands="echo Hello" \
--instance-ids instance-ID \
--document-version '$LATEST'

Windows

Como executar comandos usando a AWS CLI em computadores Windows locais
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Listar todos os documentos disponíveis
Esse comando lista todos os documentos disponíveis para sua conta com base em permissões
do AWS Identity and Access Management (IAM).
aws ssm list-documents

3.

Execute o comando a seguir para visualizar as diferentes versões de um documento. Substitua
nome do documento pelas próprias informações.
aws ssm list-document-versions ^
--name "document name"

4.

Execute o comando a seguir para executar um comando que use uma versão do documento do
SSM. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunShellScript" ^
--parameters commands="echo Hello" ^
--instance-ids instance-ID ^
--document-version "$LATEST"

PowerShell

Para executar comandos usando as Tools for PowerShell
1.

Instale e configure o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Listar todos os documentos disponíveis
Esse comando lista todos os documentos disponíveis para sua conta com base em permissões
do AWS Identity and Access Management (IAM).
Get-SSMDocumentList

3.

Execute o comando a seguir para visualizar as diferentes versões de um documento. Substitua
nome do documento pelas próprias informações.
Get-SSMDocumentVersionList `
-Name "document name"
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4.

Execute o comando a seguir para executar um comando que use uma versão do documento do
SSM. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias
informações.
Send-SSMCommand `
-DocumentName "AWS-RunShellScript" `
-Parameter @{commands = "echo helloWorld"} `
-InstanceIds "instance-ID" `
-DocumentVersion $LATEST

Usar destinos e controles de taxa para enviar comandos para
uma frota
Você pode usar o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, para enviar comandos
para dezenas, centenas ou milhares de nós gerenciados usando o parâmetro targets. O parâmetro
targets aceita uma combinação Key,Value baseada em etiquetas que você especificou para seus
nós gerenciados. Quando você executa o comando, o sistema localiza e tenta executar o comando em
todos os nós gerenciados que correspondem às etiquetas especificadas. Para obter mais informações
sobre como marcar instâncias gerenciadas, consulte Editor de etiquetas no Guia do usuário do AWS
Resource Groups. Para obter informações sobre como marcar os dispositivos IoT gerenciados, consulte
Marcar com etiqueta os recursos do AWS IoT Greengrass Version 2 no Guia do desenvolvedor do AWS
IoT Greengrass Version 2.
Você também pode usar o parâmetro targets para direcionar uma lista de IDs de nós gerenciados
específicos, conforme descrito na próxima seção.
Para controlar como os comandos são executados em centenas ou milhares de nós gerenciados, o Run
Command também inclui parâmetros para restringir quantos nós podem processar simultaneamente uma
solicitação e quantos erros podem ser gerados por um comando antes que ele seja cancelado.
Índice
• Selecionar vários nós gerenciados como destino (p. 1045)
• Usar controles de taxa (p. 1050)

Selecionar vários nós gerenciados como destino
Você pode executar um comando e os nós gerenciados de destino especificando etiquetas, nomes de
grupos de recursos da AWS ou IDs dos nós gerenciados.
Os exemplos a seguir mostram o formato do comando ao usar o Run Command do AWS Command Line
Interface (AWS CLI). Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas
próprias informações. Os comandos de exemplo nesta seção são truncados usando [...].
Exemplo 1: direcionar tags
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:tag-name,Values=tag-value \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
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--document-name document-name ^
--targets Key=tag:tag-name,Values=tag-value ^
[...]

Exemplo 2: direcionar um grupo de recursos da AWS por nome
Você pode especificar um máximo de um nome de grupo de recursos por comando. Ao criar um grupo de
recursos, recomendamos incluir AWS::SSM:ManagedInstance e AWS::EC2::Instance como tipos de
recurso em seus critérios de agrupamento.

Note
Para enviar comandos que têm um grupo de recursos como destino, você deverá ter recebido
permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para listar ou visualizar os recursos
que pertencem a esse grupo. Para obter mais informações, consulte Configurar permissões no
Guia do usuário do AWS Resource Groups.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=resource-groups:Name,Values=resource-group-name \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=resource-groups:Name,Values=resource-group-name ^
[...]

Exemplo 3: direcionar um grupo de recursos da AWS por tipo de recurso
Você pode especificar um máximo de cinco tipos de grupo de recursos por comando. Ao criar um grupo de
recursos, recomendamos incluir AWS::SSM:ManagedInstance e AWS::EC2::Instance como tipos de
recurso em seus critérios de agrupamento.

Note
Para enviar comandos que têm um grupo de recursos como destino, você deverá ter recebido
permissões do IAM para listar ou visualizar os recursos que pertencem a esse grupo. Para obter
mais informações, consulte Configurar permissões no Guia do usuário do AWS Resource Groups.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=resource-groups:ResourceTypeFilters,Values=resource-type-1,resourcetype-2 \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=resource-groups:ResourceTypeFilters,Values=resource-type-1,resourcetype-2 ^
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[...]

Exemplo 4: IDs de instâncias como destino
Os exemplos a seguir mostram como direcionar os nós gerenciados usando a chave instanceids com
o parâmetro targets. Você pode usar essa chave para utilizar os dispositivos principais do AWS IoT
Greengrass porque cada dispositivo recebe um mi-ID_number. Você pode visualizar IDs de dispositivo no
Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=instanceids,Values=instance-ID-1,instance-ID-2,instance-ID-3 \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=instanceids,Values=instance-ID-1,instance-ID-2,instance-ID-3 ^
[...]

Se você marcou nós gerenciados para diferentes ambientes usando uma Key chamada Environment e
Values de Development, Test, Pre-production e Production, poderá enviar um comando para
todas os nós gerenciados em um desses ambientes usando o parâmetro targets com a sintaxe a seguir.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:Environment,Values=Development \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=tag:Environment,Values=Development ^
[...]

Você pode ter nós gerenciados adicionais como destino em outros ambientes, adicionando à lista Values.
Separe itens usando vírgulas.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:Environment,Values=Development,Test,Pre-production \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
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--targets Key=tag:Environment,Values=Development,Test,Pre-production ^
[...]

Variação: refinar os destinos usando vários critérios Key
É possível refinar o número de destinos para o seu comando incluindo vários critérios para Key. Se você
incluir mais de um critério para Key, o sistema usará os nós gerenciados que atenderem a todos os
critérios. O seguinte comando direciona todos os nós gerenciados marcados para o Departamento de
finanças e marcados para a função de servidor de banco de dados.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:Department,Values=Finance Key=tag:ServerRole,Values=Database \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=tag:Department,Values=Finance Key=tag:ServerRole,Values=Database ^
[...]

Variação: usar vários critérios Key e Value
Expandindo o exemplo anterior, você pode direcionar vários departamentos e várias funções de servidor,
incluindo itens adicionais nos critérios Values.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:Department,Values=Finance,Marketing
Key=tag:ServerRole,Values=WebServer,Database \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=tag:Department,Values=Finance,Marketing
Key=tag:ServerRole,Values=WebServer,Database ^
[...]

Variação: definir nós gerenciados marcados como destino usando vários critérios Values
Se você marcou nós gerenciados para diferentes ambientes usando uma Key chamada Department e
Values de Sales e Finance, poderá enviar um comando para todas os nós em um desses ambientes
usando o parâmetro targets com a sintaxe a seguir.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
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--targets Key=tag:Department,Values=Sales,Finance \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=tag:Department,Values=Sales,Finance ^
[...]

É possível especificar um máximo de cinco chaves e cinco valores para cada chave.
Se uma chave de etiqueta (o nome da etiqueta) ou um valor de etiqueta incluir espaços, você deverá incluir
a chave ou o valor da etiqueta entre aspas, conforme mostrado nos exemplos a seguir.
Exemplo: espaços na tag Value
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:OS,Values="Windows Server 2016 Nano" \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=tag:OS,Values="Windows Server 2016 Nano" ^
[...]

Exemplo: espaços na chave tag e em Value
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key="tag:Operating System",Values="Windows Server 2016 Nano" \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key="tag:Operating System",Values="Windows Server 2016 Nano" ^
[...]

Exemplo: espaços em um item em uma lista de Values
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--targets Key=tag:Department,Values="Sales","Finance","Systems Mgmt" \
[...]
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Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--targets Key=tag:Department,Values="Sales","Finance","Systems Mgmt" ^
[...]

Usar controles de taxa
Você pode controlar a taxa na qual os comandos são enviados para nós gerenciados em um grupo usando
controles de simultaneidade e controles de erro.
Tópicos
• Usar controles de simultaneidade (p. 1050)
• Usar controles de erro (p. 1051)

Usar controles de simultaneidade
Você pode controlar quantos nós gerenciados executam o comando ao mesmo tempo usando o parâmetro
max-concurrency (as opções Concurrency [Simultaneidade] na página Run a command [Executar um
comando]). Você pode especificar um número absoluto de nós gerenciados, por exemplo, 10 ou uma
porcentagem do conjunto de destino, por exemplo, 10%. O sistema de enfileiramento entrega o comando
a um único nó e aguarda até que o sistema reconheça a invocação inicial antes de enviar o comando
para mais dois nós. O sistema envia de forma exponencial comandos para mais nós até que o valor maxconcurrency seja atingido. O padrão para o valor max-concurrency é 50. Os exemplos a seguir
mostram como especificar valores para o parâmetro max-concurrency.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--max-concurrency 10 \
--targets Key=tag:Environment,Values=Development \
[...]

aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--max-concurrency 10% \
--targets Key=tag:Department,Values=Finance,Marketing
Key=tag:ServerRole,Values=WebServer,Database \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--max-concurrency 10 ^
--targets Key=tag:Environment,Values=Development ^
[...]

aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--max-concurrency 10% ^
--targets Key=tag:Department,Values=Finance,Marketing
Key=tag:ServerRole,Values=WebServer,Database ^
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[...]

Usar controles de erro
Você também pode controlar a execução de um comando para centenas ou milhares de nós gerenciados
definindo um limite de erro usando os parâmetros max-errors no campo Error threshold (Limitação
de erros) na página Run a command (Executar um comando). O parâmetro especifica quantos erros
são permitidos antes que o sistema pare de enviar o comando para nós gerenciados adicionais. Você
pode especificar um número absoluto de erros (por exemplo, 10) ou uma porcentagem do conjunto de
destino (por exemplo, 10%). Se você especificar 3, por exemplo, o sistema deixará de enviar o comando
quando o quarto erro for recebido. Se você especificar 0, o sistema deixará de enviar o comando para nós
adicionais depois que o primeiro resultado de erro for retornado. Se você enviar um comando para 50 nós
gerenciados e definir max-errors como 10%, o sistema deixará de enviar o comando para nós adicionais
quando o sexto erro for recebido.
As invocações que já estão executando um comando quando max-errors é atingido podem ser
concluídas, mas algumas dessas invocações também podem falhar. Para garantir que não haverá mais
do que max-errors invocações com falha, defina max-concurrency como 1 para que as invocações
prossigam uma por vez. O padrão para o máximo de erros é 0. Os exemplos a seguir mostram como
especificar valores para o parâmetro max-errors.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--max-errors 10 \
--targets Key=tag:Database,Values=Development \
[...]

aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--max-errors 10% \
--targets Key=tag:Environment,Values=Development \
[...]

aws ssm send-command \
--document-name document-name \
--max-concurrency 1 \
--max-errors 1 \
--targets Key=tag:Environment,Values=Production \
[...]

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--max-errors 10 ^
--targets Key=tag:Database,Values=Development ^
[...]

aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--max-errors 10% ^
--targets Key=tag:Environment,Values=Development ^
[...]
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aws ssm send-command ^
--document-name document-name ^
--max-concurrency 1 ^
--max-errors 1 ^
--targets Key=tag:Environment,Values=Production ^
[...]

Cancelar um comando
Você pode tentar cancelar um comando desde que o serviço mostre que ele está em um estado pendente
ou em execução. No entanto, mesmo que um comando ainda esteja em um desses estados, não
poderemos garantir que o comando será cancelado e o processo subjacente será interrompido.

Para cancelar um comando usando o console
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
-ou-

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.
Selecione a invocação do comando que você deseja cancelar.

4.

Escolha Cancel command (Cancelar comando).

Para cancelar um comando usando a AWS CLI
Execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm cancel-command \
--command-id "command-ID" \
--instance-ids "instance-ID"

Windows
aws ssm cancel-command ^
--command-id "command-ID" ^
--instance-ids "instance-ID"

Para obter informações sobre o status de um comando cancelado, consulte Noções básicas sobre status
de comando (p. 1055).

Manipulando códigos de saída com scripts
Em alguns casos, talvez seja necessário gerenciar como os códigos de saída são manipulados em seus
comandos com o uso de scripts.
Tópicos
• Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053)
• Gerenciando códigos de saída em comandos do Run Command (p. 1054)
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Reinicializar nós gerenciados em scripts
Se você usar o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, para executar scripts que
reinicializam os nós gerenciados, recomendamos que você especifique um código de saída em seu script.
Se você tentar reiniciar um nó em um script usando algum outro mecanismo, a execução do script status
pode não ser atualizada corretamente, mesmo se a reinicialização for a última etapa em seu script. Para
os nós gerenciados do Windows, especifique exit 3010 em seu script. Para instâncias gerenciadas
do Linux e do macOS especifique a exit 194. O código de saída instrui o Agente do AWS Systems
Manager (SSM Agent) para reinicializar o nó gerenciado e reinicia o script depois que a reinicialização
for concluída. Antes de iniciar a reinicialização, o SSM Agent informa o serviço do Systems Manager na
nuvem que a comunicação será interrompida durante a reinicialização do servidor.

Note
O script de reinicialização não pode fazer parte de um plugin aws:runDocument. Se um
documento contiver o script de reinicialização e outro documento tentar executar esse documento
por meio do plugin aws:runDocument, o SSM Agent causará um erro.
Criar script idempotente
Ao desenvolver scripts que reinicializam nós gerenciados, torne os scripts idempotentes para que a
execução do script continue de onde parou depois da reinicialização. Scripts impotentes gerenciam o
estado e validam se a ação foi realizada ou não. Isso evita que uma etapa seja executada várias vezes
quando ela deve ser executada apenas uma vez.
Veja a seguir um exemplo de um script idempotente que reinicializa o nó diversas vezes.
$name = Get current computer name
If ($name –ne $desiredName)
{
Rename computer
exit 3010
}
$domain = Get current domain name
If ($domain –ne $desiredDomain)
{
Join domain
exit 3010
}
If (desired package not installed)
{
Install package
exit 3010
}

Exemplos
O script a seguir usa exemplos de códigos de saída para reiniciar nós gerenciados. O exemplo instala
atualizações de pacote Linux no Amazon Linux e, em seguida, reinicia o nó. O exemplo do Windows
instala a aplicação Telnet-Client em seu nó e, em seguida, o reinicia.
Amazon Linux
#!/bin/bash
yum -y update
needs-restarting -r
if [ $? -eq 1 ]
then
exit 194
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else
fi

exit 0

Windows
$telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
if (-not $telnet.Installed)
{
# Install Telnet and then send a reboot request to SSM Agent.
Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
exit 3010
}

Gerenciando códigos de saída em comandos do Run Command
O uso doRun Command, um recurso doAWS Systems Manager, você pode definir como os códigos de
saída são manipulados em seus scripts. Por padrão, o código de saída do último comando executado em
um script é relatado como o código de saída de todo o script. Por exemplo, você tem um script que contém
três comandos. O primeiro falha, mas os seguintes são bem-sucedidos. Como o comando final foi bemsucedido, o status da execução é relatado como succeeded.
Scripts de shell
Para falhar todo o script na primeira falha do comando, você pode incluir uma instrução condicional shell
para sair do script se algum comando antes do final falhar. Use a abordagem a seguir.
<command 1>
if [ $? != 0 ]
then
exit <N>
fi
<command 2>
<command 3>

No exemplo a seguir, o script inteiro falhará se o primeiro comando falhar.
cd /test
if [ $? != 0 ]
then
echo "Failed"
exit 1
fi
date

Scripts PowerShell
O PowerShell requer que você chame exit explicitamente em seus scripts para o Run Command capturar
com êxito o código de saída.
<command 1>
if ($?) {<do something>}
else {exit <N>}
<command 2>
<command 3>
exit <N>

Exemplo:
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cd C:\
if ($?) {echo "Success"}
else {exit 1}
date

Noções básicas sobre status de comando
O Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, relata informações detalhadas de status
sobre os estados diferentes pelos quais um comando passa durante o processamento e para cada nó
gerenciado que processou o comando. Você pode monitorar o status de comandos usando os seguintes
métodos:
• Selecione o ícone Refresh (Atualizar) na página Run Command(Executar comando) do console do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• Chame list-commands ou list-command-invocations usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI)
Ou chame Get-SSMCommand ou Get-SSMCommandInvocation usando o AWS Tools for Windows
PowerShell.
• Configure o Amazon EventBridge para responder a alterações de estado ou status.
• Configure o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações para todas as
alterações de status ou para status específicos, como Failed ou TimedOut.

Status do Run Command
O Run Command relata detalhes de status para três áreas: plug-ins, invocações e um status de comando
geral. Um plugin é um bloco de execução de código definido no documento do SSM do comando. Para
obter mais informações sobre plug-ins, consulte Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389).
Quando você envia um comando para vários nós gerenciados ao mesmo tempo, cada cópia do comando
que é dirigida a cada nó é uma invocação de comando. Por exemplo, se você usar o documento AWSRunShellScript e enviar um comando ifconfig para 20 instâncias Linux, esse comando terá 20
invocações. Cada invocação de comando comunica individualmente o status. Os plug-ins para uma
determinada invocação de comando também comunicam individualmente o status.
Por fim, o Run Command inclui um status de comando agregado para todos os plug-ins e invocações. O
status do comando agregado pode ser diferente do status relatado por plug-ins ou invocações, conforme
observado nas tabelas a seguir.

Note
Se você executar comandos para vários nós gerenciados usando os parâmetros maxconcurrency ou max-errors, o status do comando refletirá os limites impostos por esses
parâmetros, conforme descrito nas tabelas a seguir. Para obter mais informações sobre esses
parâmetros, consulte Usar destinos e controles de taxa para enviar comandos para uma
frota (p. 1045).

Status detalhado para plug-ins de comandos e invocações
Status

Detalhes

Pendente

O comando ainda não foi enviado para o nó
gerenciado ou não foi recebido pelo SSM Agent.
Se o comando não for recebido pelo agente
antes do período de tempo que igual à soma dos
parâmetros Timeout (seconds) (Tempo limite
(segundos) e Execution timeout (Tempo limite de

1055

AWS Systems Manager Guia do usuário
Noções básicas sobre status de comando

Status

Detalhes
execução), o status será alterado para Delivery
Timed Out.

Em andamento

O Systems Manager está tentando enviar o
comando para o nó gerenciado ou o comando
foi recebido pelo SSM Agent e começou a ser
executado na instância. Dependendo do resultado
de todos os plugins de comando, o status mudará
para Success, Failed Delivery Timed Out
ou Execution Timed Out. Exceção: se o
agente não estiver em execução ou disponível
em um nó, o status do comando permanecerá em
In Progress até que o agente esteja disponível
novamente ou até que o limite de tempo de
execução seja atingido. O status mudará para um
estado terminal.

Atrasado

O sistema tentou enviar o comando para o nó
gerenciado, mas não foi bem-sucedido. O sistema
tenta novamente.

Bem-sucedida

O comando foi recebido pelo SSM Agent em seu
nó gerenciado e retornou um código de saída igual
a zero. Esse status não significa que o comando foi
processado nesse nó. Este é um estado terminal.

Note
Para solucionar erros ou obter mais
informações sobre a execução de
comandos, envie um comando que
manipule erros ou exceções retornando
códigos de saída apropriados (códigos de
saída diferentes de zero para falhas de
comando).
A entrega atingiu o tempo limite

O comando não foi entregue ao nó gerenciado
antes do tempo limite total expirado. Os tempos
limite totais não contam para o limite de maxerrors do comando pai, mas contribuem para
determinar se o status do comando pai é Success,
Incomplete ou Delivery Timed Out. Este é
um estado terminal.

A execução atingiu o tempo limite

A automação do comando foi iniciada no nó
gerenciado, mas o comando não foi concluído
antes do tempo limite de execução expirar. Os
tempos limite de execução contam como uma
falha, que enviará uma resposta diferente de zero
e o Systems Manager encerrará a tentativa de
executar a automação de comando e relatará um
status de falha.
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Status

Detalhes

Reprovada

O comando não foi bem-sucedido em seu nó
gerenciado. Para um plugin, isso indica que
o código do resultado não foi zero. Para uma
invocação de comando, isso indica que o código
de resultado para um ou mais plug-ins não foi
zero. Falhas de invocação contam para o limite
max-errors do comando pai. Este é um estado
terminal.

Canceled

O comando foi cancelado antes de ser concluído.
Este é um estado terminal.

Não é possível entregar

O comando não pode ser entregue ao nó
gerenciado. O nó pode não existir ou pode não
estar respondendo. Invocações não entregues
não contam para o limite de max-errors
do comando pai, mas não contribuem para
determinar se o status do comando pai é Success
ou Incomplete. Por exemplo, se todas as
invocações em um comando tiverem o status
Undeliverable, o status do comando retornado
será Failed. No entanto, se um comando tiver
cinco invocações, quatro das quais retornarem o
status Undeliverable e uma retornar o status
Success, o status do comando pai será Success.
Este é um estado terminal.

Encerrado

O comando pai excedeu o limite de max-errors
e as invocações de comando subsequentes
foram canceladas pelo sistema. Este é um estado
terminal.

Plataforma inválida

O comando foi enviado a um nó gerenciado que
não correspondeu às plataformas necessárias
especificadas pelo documento escolhido. O
Invalid Platform não é considerado para
o limite máximo de erros do comando pai, mas
contribui para determinar se o status do comando
pai é Success (Êxito) ou Failed (Falha). Por
exemplo, se todas as invocações em um comando
tiverem o status Invalid Platform, o status do
comando retornado será Failed. No entanto, se
um comando tiver cinco invocações, quatro das
quais retornarem o status Invalid Platform
e uma retornar o status Success, o status do
comando pai será Success. Este é um estado
terminal.
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Status

Detalhes

Acesso negado

O usuário ou a função do AWS Identity and Access
Management (IAM) que inicia o comando não tem
acesso ao nó gerenciado de destino. O Access
Denied não é considerado no limite max-errors
do comando pai, mas contribuirá se o status
do comando pai for Success ou Failed. Por
exemplo, se todas as invocações em um comando
tiverem o status Access Denied, o status do
comando retornado será Failed. No entanto, se
um comando tiver cinco invocações, quatro das
quais retornarem o status Access Denied e uma
retornar o status Success, o status do comando
pai será Success. Este é um estado terminal.

Status detalhado de um comando
Status

Detalhes

Pendente

O comando ainda não foi recebido por um agente
em um nó gerenciado.

Em andamento

O comando foi enviado para pelo menos um nó
gerenciado, mas não chegou a um estado final em
todos os nós.

Atrasado

O sistema tentou enviar o comando para o nó, mas
não foi bem-sucedido. O sistema tenta novamente.

Bem-sucedida

O comando foi recebido pelo SSM Agent em todos
nós gerenciados especificados ou definidos como
destino e retornou um código de saída igual a zero.
Todas as invocações de comando atingiram um
estado terminal e o valor de max-errors não
foi alcançado. Esse status não significa que o
comando foi processado com sucesso em todos os
nós gerenciados especificados ou de destino. Este
é um estado terminal.

Note
Para solucionar erros ou obter mais
informações sobre a execução de
comandos, envie um comando que
manipule erros ou exceções retornando
códigos de saída apropriados (códigos de
saída diferentes de zero para falhas de
comando).
A entrega atingiu o tempo limite

O comando não foi entregue ao nó gerenciado
antes do tempo limite total expirado. O valor de
max-errors ou mais invocações de comandos
mostram um status de Delivery Timed Out.
Este é um estado terminal.

Reprovada

O comando não foi bem-sucedido em seu nó
gerenciado. O valor de max-errors ou mais
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Status

Detalhes
invocações de comandos mostram um status de
Failed. Este é um estado terminal.

Incompleto

O comando foi tentado em todos os nós
gerenciados, e uma ou mais das invocações não
tem um valor de Success. No entanto, não houve
um número suficiente de invocações com falha
para que o status fosse Failed. Este é um estado
terminal.

Canceled

O comando foi cancelado antes de ser concluído.
Este é um estado terminal.

Taxa excedida

O número de nós gerenciados visados pelo
comando excedeu o limite da conta para
invocações pendentes. O sistema cancelou o
comando antes de executá-lo em qualquer nó.
Este é um estado terminal.

Acesso negado

O usuário ou a função do IAM que inicia o
comando não tem acesso ao grupo de recursos
de destino. O AccessDenied não é contado
em relação ao limite max-errors do comando
pai, mas contribuirá se o status do comando
pai for Success ou Failed. (Por exemplo, se
todas as invocações em um comando tiverem
o status AccessDenied, então o status do
comando retornado será Failed. No entanto,
se um comando tiver cinco invocações, quatro
das quais retornarem o status AccessDenied e
uma retornou o status Success, então o status do
comando pai será Success.) Este é um estado
terminal.

Nenhuma instância na tag

O valor do par de chaves da etiqueta ou o grupo de
recursos visado pelo comando não corresponde a
nenhum nó gerenciado. Este é um estado terminal.

Noções básicas sobre valores de tempo limite de comandos
O Systems Manager impõe os seguintes valores de tempo limite ao executar comandos.
Tempo limite total
No console do Systems Manager, especifique o valor do tempo limite de entrega no campo Timeout
(seconds) (Tempo limite [segundos]). Depois que um comando é enviado, o Run Command verifica
se o comando expirou ou não. Se um comando atingir o limite de expiração do comando (tempo
limite total), ele altera o status paraDeliveryTimedOutpara todas as invocações que têm o
statusInProgress,PendingouDelayed.
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Em um nível mais técnico, o Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]) total é uma combinação de dois
valores de tempo limite, como mostrado aqui:
Total timeout = "Timeout(seconds)" from the console + "timeoutSeconds":
"{{ executionTimeout }}" from your SSM document
Por exemplo, o valor padrão de Timeout (seconds) (Tempo limite em segundos) no console do
Systems Manager é de 600 segundos. Se você executar um comando usando o comandoAWSRunShellScriptDocumento do SSM, o valor padrão de“TimeoutSeconds”: “{{executionTimeout}}”é 3600
segundos, como mostrado na seguinte amostra de documento:
"executionTimeout": {
"type": "String",
"default": "3600",
"runtimeConfig": {
"aws:runShellScript": {
"properties": [
{
"timeoutSeconds": "{{ executionTimeout }}"

Isso significa que o comando é executado por 4.200 segundos (70 minutos) antes que o sistema defina o
status do comando como DeliveryTimedOut.
Tempo limite de execução
No console do Systems Manager, especifique o valor do tempo limite de execução no campo Execution
Timeout (Tempo limite de execução), se disponível. Nem todos os documentos do SSM exigem especificar
um tempo limite de execução. O campo Execution Timeout (Tempo limite de execução) é exibido somente
quando um parâmetro de entrada correspondente foi definido no documento SSM. Se especificado, o
comando deve ser concluído dentro desse período.

Note
O Run Command depende do SSM Agent para determinar se o comando foi entregue ou não ao
agente. O SSM Agent deve enviar um sinal do ExecutionTimedOut para uma invocação ou
comando a ser marcado como ExecutionTimedOut.

Tempo limite de execução padrão
Se um documento do SSM do não exigir especificar explicitamente um valor de tempo limite de execução,
o Systems Manager vai impor o tempo limite de execução padrão codificado.
Como o Systems Manager relata os tempos limite
Se o Systems Manager receber uma resposta execution timeout do SSM Agent em um destino, o
Systems Manager marcará a invocação do comando como executionTimeout.
SeRun Commandnão recebe uma resposta de terminal de documento deSSM Agent, a invocação do
comando é marcada comodeliveryTimeout.
Para determinar o status de tempo limite em um destino, o SSM Agent combina todos os parâmetros e o
conteúdo do documento do SSM para o qual será calculado executionTimeout. Quando o SSM Agent
determinar que um comando expirou, ele enviará executionTimeout para o serviço.
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O padrão paraTempo limite (segundos)é de 3600 segundos. O padrão paraTempo limite de
execuçãotambém é 3600 segundos. Portanto, o tempo limite padrão total para um comando é 7200
segundos.

Note
O SSM Agent processa executionTimeout de forma diferente dependendo do tipo de
documento do SSM e da versão do documento.

Demonstrações do Run Command
As demonstrações nesta seção mostram como executar comandos com o Run Command, um recurso do
AWS Systems Manager, usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS Tools for Windows
PowerShell.
Índice
• Demonstração: Usar a AWS CLI com o Run Command (p. 1061)
• Demonstração: Usar a AWS Tools for Windows PowerShell com o Run Command (p. 1067)
Você também pode ver comandos de exemplo nas seguintes referências.
• Systems Manager (Gerenciador de sistemas)AWS CLIReferência do
• AWS Tools for Windows PowerShell - AWS Systems Manager

Demonstração: Usar a AWS CLI com o Run Command
A demonstração de exemplo a seguir mostra como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para
ver informações sobre comandos e parâmetros de comando, como executar comandos e como visualizar o
status desses comandos.

Important
Apenas administradores confiáveis devem ter permissão para usar os documentos préconfigurados do AWS Systems Manager mostrados neste tópico. Os comandos ou scripts
especificados em documentos do Systems Manager são executados com permissões
administrativas em seus nós. Se um usuário tiver permissão para executar qualquer um dos
documentos do Systems Manager predefinidos (qualquer documento que comece com AWS-),
ele também terá acesso de administrador ao nó. Para todos os outros usuários, você deve criar
documentos restritivos e compartilhá-los com usuários específicos. Para obter mais informações
sobre como restringir acesso ao Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, consulte
Criar usuários e grupos não administradores do IAM para o Systems Manager (p. 18).
Tópicos
• Etapa 1: Conceitos básicos (p. 1061)
• Etapa 2: Executar scripts de shell para exibir detalhes de recursos (p. 1062)
• Etapa 3: Enviar comandos simples usando o documento AWS-RunShellScript (p. 1063)
• Etapa 4: Executar um script Python simples usando o Run Command (p. 1065)
• Etapa 5: Rodar um script Bash usandoRun Command (p. 1066)

Etapa 1: Conceitos básicos
Você deve ter permissões de administrador sobre o nó gerenciado que deseja configurar ou deve ter
recebido a permissão apropriada no AWS Identity and Access Management (IAM). Além disso, este
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exemplo usa a região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2). O Run Command está disponível nas Regiões da
AWS listadas em Systems Manager service endpoints (Endpoints de serviços do Systems Manager) na
Referência geral da Amazon Web Services. Para mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems
Manager (p. 13).

Para executar comandos usando a AWS CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Liste todos os documentos disponíveis.
Esse comando lista todos os documentos disponíveis para sua conta com base em permissões do
IAM.
aws ssm list-documents

3.

Verifique se um nó está pronto para receber comandos.
A saída do comando a seguir mostra se os nós gerenciados estão online.
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-information \
--output text --query "InstanceInformationList[*]"

Windows
aws ssm describe-instance-information ^
--output text --query "InstanceInformationList[*]"

4.

Execute o comando a seguir para ver detalhes sobre um nó gerenciado específico.

Note
Para executar os comandos nessa demonstração, substitua os IDs de instância e comando.
Para os dispositivos gerenciados principais do AWS IoT Greengrass, use o mi-ID_number
para o ID da instância. O ID do comando é retornado como uma resposta ao send-command.
IDs de instância estão disponíveis em Fleet Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-information \
--instance-information-filter-list key=InstanceIds,valueSet=instance-ID

Windows
aws ssm describe-instance-information ^
--instance-information-filter-list key=InstanceIds,valueSet=instance-ID

Etapa 2: Executar scripts de shell para exibir detalhes de recursos
Por meio do Run Command e do documento AWS-RunShellScript, você pode executar qualquer
comando ou script em um nó gerenciado, como se estivesse conectado localmente.
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
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Use o seguinte comando para visualizar uma descrição do documento JSON do Systems Manager.
Linux & macOS
aws ssm describe-document \
--name "AWS-RunShellScript" \
--query "[Document.Name,Document.Description]"

Windows
aws ssm describe-document ^
--name "AWS-RunShellScript" ^
--query "[Document.Name,Document.Description]"

Use o comando a seguir para visualizar os parâmetros e detalhes disponíveis sobre esses parâmetros.
Linux & macOS
aws ssm describe-document \
--name "AWS-RunShellScript" \
--query "Document.Parameters[*]"

Windows
aws ssm describe-document ^
--name "AWS-RunShellScript" ^
--query "Document.Parameters[*]"

Etapa 3: Enviar comandos simples usando o documento AWS-RunShellScript
Execute o comando a seguir para obter informações de IP para um nó do Linux.
Se você estiver segmentando um nó gerenciado do Windows Server, altere o document-name para AWSRunPowerShellScript e altere o command de ifconfig para ipconfig.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--instance-ids "instance-ID" \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--comment "IP config" \
--parameters commands=ifconfig \
--output text

Windows
aws ssm send-command ^
--instance-ids "instance-ID" ^
--document-name "AWS-RunShellScript" ^
--comment "IP config" ^
--parameters commands=ifconfig ^
--output text

Obter informações de comando com dados de resposta
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O comando a seguir usa o ID de Comando que foi retornado do comando anterior para obter os detalhes e
os dados de resposta da execução do comando. O sistema retorna os dados da resposta se o comando for
concluído. Se a execução do comando mostrar "Pending" ou "InProgress", execute esse comando
novamente para ver os dados de resposta.
Linux & macOS
aws ssm list-command-invocations \
--command-id $sh-command-id \
--details

Windows
aws ssm list-command-invocations ^
--command-id $sh-command-id ^
--details

Identificar conta de usuário
O comando a seguir exibe a conta de usuário padrão executando os comandos.
Linux & macOS
sh_command_id=$(aws ssm send-command \
--instance-ids "instance-ID" \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--comment "Demo run shell script on Linux managed node" \
--parameters commands=whoami \
--output text \
--query "Command.CommandId")

Obter status do comando
O comando a seguir usa o ID de Comando para obter o status da execução do comando em nós
gerenciados. Este exemplo usa o ID de comando que foi retornado no comando anterior.
Linux & macOS
aws ssm list-commands \
--command-id "command-ID"

Windows
aws ssm list-commands ^
--command-id "command-ID"

Obter detalhes do comando
O comando a seguir usa o ID do comando anterior para obter o status da execução do comando por nó
gerenciado.
Linux & macOS
aws ssm list-command-invocations \
--command-id "command-ID" \
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Windows
aws ssm list-command-invocations ^
--command-id "command-ID" ^
--details

Obter informações de comando com dados de resposta para um nó gerenciado específico
O comando a seguir retorna a saída da solicitação aws ssm send-command original para um nó
específico.
Linux & macOS
aws ssm list-command-invocations \
--instance-id instance-ID \
--command-id "command-ID" \
--details

Windows
aws ssm list-command-invocations ^
--instance-id instance-ID ^
--command-id "command-ID" ^
--details

Exibir versão do Python
O comando a seguir retorna a versão do Python em execução em um nó.
Linux & macOS
sh_command_id=$(aws ssm send-command \
--instance-ids "instance-ID" \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--comment "Demo run shell script on Linux Instances" \
--parameters commands='python -V' \
--output text --query "Command.CommandId") sh -c 'aws ssm list-command-invocations
\
--command-id "$sh_command_id" \
--details \
--query "CommandInvocations[].CommandPlugins[].{Status:Status,Output:Output}"'

Etapa 4: Executar um script Python simples usando o Run Command
O comando a seguir executa um script simples Python “Hello World” usando o Run Command.
Linux & macOS
sh_command_id=$(aws ssm send-command \
--instance-ids "instance-ID" \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--comment "Demo run shell script on Linux Instances" \
--parameters '{"commands":["#!/usr/bin/python","print \"Hello World from python
\""]}' \
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--query "Command.CommandId") sh -c 'aws ssm list-command-invocations \
--command-id "$sh_command_id" \
--details \
--query "CommandInvocations[].CommandPlugins[].{Status:Status,Output:Output}"'

Etapa 5: Rodar um script Bash usandoRun Command
Os exemplos nesta seção demonstram como executar o seguinte script bash usandoRun Command.
Para obter exemplos de uso do Run Command para executar scripts armazenados em locais remotos,
consulte Executar scripts no Amazon S3 (p. 1572) e Executar scripts do GitHub (p. 1580).
#!/bin/bash
yum -y update
yum install -y ruby
cd /home/ec2-user
curl -O https://aws-codedeploy-us-east-2.s3.amazonaws.com/latest/install
chmod +x ./install
./install auto

Este script instala o agente do AWS CodeDeploy no Amazon Linux e no Red Hat Enterprise Linux (RHEL),
como descrito em Criar uma instância do Amazon EC2 para CodeDeploy no Guia do usuário do AWS
CodeDeploy.
O script instala o agente CodeDeploy a partir de umAWSBucket gerenciado do Amazon S3 na região Leste
dos EUA (Ohio) (us-east-2),aws-codedeploy-us-east-2.
Execute um script bash em umAWS CLIComando da
O exemplo a seguir demonstra como incluir o script bash em um comando da CLI usando o comando-parametersopção.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--targets '[{"Key":"InstanceIds","Values":["instance-id"]}]' \
--parameters '{"commands":["#!/bin/bash","yum -y update","yum install -y
ruby","cd /home/ec2-user","curl -O https://aws-codedeploy-us-east-2.s3.amazonaws.com/
latest/install","chmod +x ./install","./install auto"]}'

Executar um script bash em um arquivo JSON
No exemplo a seguir, o conteúdo do script bash é armazenado em um arquivo JSON e o arquivo é incluído
no comando usando o--cli-input-jsonopção.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance-id" \
--cli-input-json file://installCodeDeployAgent.json

Windows
aws ssm send-command ^

1066

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Run Command
--document-name "AWS-RunShellScript" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance-id" ^
--cli-input-json file://installCodeDeployAgent.json

O conteúdo do arquivo installCodeDeployAgent.json mencionado é mostrado no exemplo a seguir.
{

}

"Parameters": {
"commands": [
"#!/bin/bash",
"yum -y update",
"yum install -y ruby",
"cd /home/ec2-user",
"curl -O https://aws-codedeploy-us-east-2.s3.amazonaws.com/latest/install",
"chmod +x ./install",
"./install auto"
]
}

Demonstração: Usar a AWS Tools for Windows PowerShell com
o Run Command
Os exemplos a seguir mostram como usar o AWS Tools for Windows PowerShell para ver informações
sobre comandos e parâmetros de comandos, como executar comandos e como visualizar o status desses
comandos. Essa demonstração inclui um exemplo para cada um dos documentos do AWS Systems
Manager predefinidos.

Important
Apenas administradores confiáveis devem ter permissão para usar os documentos préconfigurados do Systems Manager mostrados neste tópico. Os comandos ou scripts especificados
em documentos do Systems Manager são executados com permissão administrativa em seus
nós gerenciados. Se um usuário tiver permissão para executar qualquer um dos documentos
do Systems Manager predefinidos (qualquer documento que comece com AWS), ele também
terá acesso de administrador ao nó. Para todos os outros usuários, você deve criar documentos
restritivos e compartilhá-los com usuários específicos. Para obter mais informações sobre como
restringir acesso ao Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, consulte Criar
usuários e grupos não administradores do IAM para o Systems Manager (p. 18).
Tópicos
• Definir configurações de sessão do AWS Tools for Windows PowerShell (p. 1068)
• Listar todos os documentos disponíveis (p. 1068)
• Executar comandos ou scripts do PowerShell (p. 1068)
• Instalar uma aplicação usando o documento AWS-InstallApplication (p. 1069)
• Instalar um módulo do PowerShell usando aAWS-InstallPowerShellModuleDocumento JSON (p. 1070)
• Integrar um nó gerenciado a um domínio usando o documento JSON AWSJoinDirectoryServiceDomain (p. 1071)
• Enviar métricas do Windows ao Amazon CloudWatch Logs usando o documento AWSConfigureCloudWatch (p. 1072)
• Atualizar o EC2Config usando aAWS-UpdateEC2Configdocument (p. 1073)
• Ative ou desative a atualização automática do Windows usando oAWSConfigureWindowsUpdatedocument (p. 1074)
• Gerenciar atualizações do Windows usando o Run Command (p. 1075)
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Definir configurações de sessão do AWS Tools for Windows PowerShell
Especificar suas credenciais
Abra as Tools for Windows PowerShell no computador local e execute o comando a seguir para especificar
suas credenciais. Você deve ter permissões de administrador sobre os nós gerenciados que deseja
configurar ou deve ter recebido a permissão apropriada no AWS Identity and Access Management (IAM).
Para mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
Set-AWSCredentials –AccessKey key-name –SecretKey key-name

Definir uma Região da AWS padrão
Execute o comando a seguir para definir a região da sua sessão do PowerShell. O exemplo usa
região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).Run CommandO está disponível em.Regiões da AWSlistado
emEndpoints de serviço Systems ManagernoReferência geral do Amazon Web Services.
Set-DefaultAWSRegion `
-Region us-east-2

Listar todos os documentos disponíveis
Esse comando lista todos os documentos disponíveis para a sua conta.
Get-SSMDocumentList

Executar comandos ou scripts do PowerShell
Por meio do Run Command e do documento AWS-RunPowerShell, você pode executar qualquer
comando ou script em um nó gerenciado, como se estivesse conectado localmente. Você pode emitir
comandos ou inserir um caminho para um script local para executar o comando.

Note
Para obter informações sobre a reinicialização de nós gerenciados ao usar o Run Command para
chamar scripts, consulte Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053).
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-RunPowerShellScript"

Veja mais informações sobre parâmetros
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-RunPowerShellScript" | Select -ExpandProperty Parameters

Enviar um comando usando o documento AWS-RunPowerShellScript
O comando a seguir mostra o conteúdo do diretório "C:\Users" e o conteúdo do diretório "C:\" em dois
nós.
$runPSCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceIds @("instance-ID-1", "instance-ID-2") `
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-DocumentName "AWS-RunPowerShellScript" `
-Comment "Demo AWS-RunPowerShellScript with two instances" `
-Parameter @{'commands'=@('dir C:\Users', 'dir C:\')}

Obter detalhes da solicitação de comando
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando em ambos os nós.
Este exemplo usa o CommandId que foi retornado no comando anterior.
Get-SSMCommand `
-CommandId $runPSCommand.CommandId

O status do comando neste exemplo pode ser Success, Pending ou InProgress.
Obter informações de comando por nó gerenciado
O comando a seguir usa o CommandId do comando anterior para obter o status da execução do comando
por nó gerenciado.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $runPSCommand.CommandId

Obter informações de comando com dados de resposta para um nó gerenciado específico
O comando a seguir retorna a saída da solicitação Send-SSMCommand original para um nó gerenciado
específico.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $runPSCommand.CommandId `
-Details $true `
-InstanceId instance-ID | Select -ExpandProperty CommandPlugins

Cancelar um comando
O comando a seguir cancela o Send-SSMCommand para o documento AWS-RunPowerShellScript.
$cancelCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceIds @("instance-ID-1","instance-ID-2") `
-DocumentName "AWS-RunPowerShellScript" `
-Comment "Demo AWS-RunPowerShellScript with two instances" `
-Parameter @{'commands'='Start-Sleep –Seconds 120; dir C:\'}
Stop-SSMCommand -CommandId $cancelCommand.CommandId

Verificar o status do comando
O comando a seguir verifica o status do comando Cancel.
Get-SSMCommand `
-CommandId $cancelCommand.CommandId

Instalar uma aplicação usando o documento AWS-InstallApplication
Usando o Run Command e o documento AWS-InstallApplication, é possível instalar, reparar ou
desinstalar aplicações em nós gerenciados. O comando requer o caminho ou endereço para um MSI.
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Note
Para obter informações sobre a reinicialização de nós gerenciados ao usar o Run Command para
chamar scripts, consulte Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053).
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-InstallApplication"

Veja mais informações sobre parâmetros
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-InstallApplication" | Select -ExpandProperty Parameters

Enviar um comando usando o documento AWS-InstallApplication
O comando a seguir instala uma versão do Python em seu nó gerenciado no modo autônomo e registra a
saída em um arquivo de texto local na sua unidade C:.
$installAppCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-InstallApplication" `
-Parameter @{'source'='https://www.python.org/ftp/python/2.7.9/python-2.7.9.msi';
'parameters'='/norestart /quiet /log c:\pythoninstall.txt'}

Obter informações de comando por nó gerenciado
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $installAppCommand.CommandId `
-Details $true

Obter informações de comando com dados de resposta para um nó gerenciado específico
O comando a seguir retorna os resultados da instalação do Python.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $installAppCommand.CommandId `
-Details $true `
-InstanceId instance-ID | Select -ExpandProperty CommandPlugins

Instalar um módulo do PowerShell usando aAWSInstallPowerShellModuleDocumento JSON
Você pode usar o Run Command para instalar módulos do PowerShell em nós gerenciados. Para obter
mais informações sobre os módulos PowerShell, consulte Módulos do Windows PowerShell.
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-InstallPowerShellModule"

Veja mais informações sobre parâmetros
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Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-InstallPowerShellModule" | Select -ExpandProperty Parameters

Instalar um módulo PowerShell
O comando a seguir faz download do arquivo EZOut.zip, instala o arquivo e depois executa um comando
adicional para instalar o visualizador XPS. Por fim, a saída desse comando é carregada em um bucket do
S3 chamado "demo-ssm-output-bucket".
$installPSCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-InstallPowerShellModule" `
-Parameter @{'source'='https://gallery.technet.microsoft.com/EZOut-33ae0fb7/
file/110351/1/EZOut.zip';'commands'=@('Add-WindowsFeature -name XPS-Viewer -restart')} `
-OutputS3BucketName demo-ssm-output-bucket

Obter informações de comando por nó gerenciado
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $installPSCommand.CommandId `
-Details $true

Obter informações de comando com dados de resposta para o nó gerenciado
O comando a seguir retorna a saída do Send-SSMCommand original para o CommandId específico.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $installPSCommand.CommandId `
-Details $true | Select -ExpandProperty CommandPlugins

Integrar um nó gerenciado a um domínio usando o documento JSON AWSJoinDirectoryServiceDomain
Por meio do Run Command, você pode unir rapidamente um nó gerenciado a um domínio do AWS
Directory Service. Antes de executar esse comando, você deverá criar um diretório. Recomendamos
também que conheça mais sobre o AWS Directory Service. Para obter mais informações, consulte o Guia
do administrador do AWS Directory Service.
Você só pode unir um nó gerenciado a um domínio. Não é possível remover um nó de um domínio.

Note
Para obter informações sobre nós gerenciados ao usar o Run Command para chamar scripts,
consulte Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053).
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-JoinDirectoryServiceDomain"

Veja mais informações sobre parâmetros
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-JoinDirectoryServiceDomain" | Select -ExpandProperty Parameters
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Integrar um nó gerenciado a um domínio
O comando a seguir integra um nó gerenciado a um domínio AWS Directory Service determinado e
carrega qualquer saída gerada no exemplo do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
$domainJoinCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-JoinDirectoryServiceDomain" `
-Parameter @{'directoryId'='d-example01'; 'directoryName'='ssm.example.com';
'dnsIpAddresses'=@('192.168.10.195', '192.168.20.97')} `
-OutputS3BucketName demo-ssm-output-bucket

Obter informações de comando por nó gerenciado
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $domainJoinCommand.CommandId `
-Details $true

Obter informações de comando com dados de resposta para o nó gerenciado
Este comando retorna a saída do Send-SSMCommand original para o CommandId específico.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $domainJoinCommand.CommandId `
-Details $true | Select -ExpandProperty CommandPlugins

Enviar métricas do Windows ao Amazon CloudWatch Logs usando o documento
AWS-ConfigureCloudWatch
Você pode enviar mensagens do Windows Server nos logs do aplicativo, do sistema e do Rastreamento
de Eventos para Windows (ETW) para o Amazon CloudWatch Logs. Quando você permite o registro
pela primeira vez, o Systems Manager envia todos os logs gerados no prazo de um (1) minuto a partir
do momento em que você inicia o upload de logs para a aplicação, o sistema, a segurança e os logs
do ETW. Logs ocorridos antes dessa hora não são incluídos. Se você desativar o registro em log e
depois reabilitá-lo, o Systems Manager enviará logs do ponto em que ele parou. Para todos os arquivos
de log personalizados e logs do IIS (Serviços de Informações da Internet), o Systems Manager lê os
arquivos de log desde o início. Além disso, o Systems Manager também pode enviar dados do contador de
performance para o CloudWatch Logs.
Se você habilitou anteriormente a integração do CloudWatch no EC2Config, as configurações
do Systems Manager substituirão todas as configurações armazenadas localmente em seu
nó gerenciado no arquivo C:\Program Files\Amazon\EC2ConfigService\Settings
\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json. Para obter mais informações sobre como usar o EC2Config
para gerenciar o contador e os logs de performance em um único nó gerenciado, consulte Coletar métricas
e logs de instâncias do Amazon EC2 em servidores on-premises com o agente do CloudWatch no Guia do
usuário do Amazon CloudWatch.
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-ConfigureCloudWatch"

Veja mais informações sobre parâmetros
Get-SSMDocumentDescription `
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-Name "AWS-ConfigureCloudWatch" | Select -ExpandProperty Parameters

Enviar logs de aplicativo ao CloudWatch
O comando a seguir configura o nó gerenciado e move logs de aplicações do Windows para o
CloudWatch.
$cloudWatchCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceID instance-ID `
-DocumentName "AWS-ConfigureCloudWatch" `
-Parameter @{'properties'='{"engineConfiguration":
{"PollInterval":"00:00:15", "Components":[{"Id":"ApplicationEventLog",
"FullName":"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Parameters":{"LogName":"Application", "Levels":"7"}},{"Id":"CloudWatch",
"FullName":"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Parameters":{"Region":"region", "LogGroup":"my-log-group", "LogStream":"instance-id"}}],
"Flows":{"Flows":["ApplicationEventLog,CloudWatch"]}}}'}

Obter informações de comando por nó gerenciado
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $cloudWatchCommand.CommandId `
-Details $true

Obter informações de comando com dados de resposta para um nó gerenciado específico
O comando a seguir retorna os resultados da configuração do Amazon CloudWatch.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $cloudWatchCommand.CommandId `
-Details $true `
-InstanceId instance-ID | Select -ExpandProperty CommandPlugins

Enviar contadores de performance ao CloudWatch usando o documento AWSConfigureCloudWatch
O comando de demonstração a seguir faz upload de contadores de performance para o CloudWatch. Para
obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

$cloudWatchMetricsCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceID instance-ID `
-DocumentName "AWS-ConfigureCloudWatch" `
-Parameter @{'properties'='{"engineConfiguration":
{"PollInterval":"00:00:15", "Components":[{"Id":"PerformanceCounter",
"FullName":"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.PerformanceCounterComponent.PerformanceCounterInputComponent,AW
"Parameters":{"CategoryName":"Memory", "CounterName":"Available
MBytes", "InstanceName":"", "MetricName":"AvailableMemory",
"Unit":"Megabytes","DimensionName":"", "DimensionValue":""}},{"Id":"CloudWatch",
"FullName":"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatch.CloudWatchOutputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
"Parameters":{"AccessKey":"", "SecretKey":"","Region":"region", "NameSpace":"WindowsDefault"}}], "Flows":{"Flows":["PerformanceCounter,CloudWatch"]}}}'}

Atualizar o EC2Config usando aAWS-UpdateEC2Configdocument
Usando o Run Command e o documento AWS-EC2ConfigUpdate, é possível atualizar o serviço
EC2Config em execução em nós gerenciados do Windows Server. Esse comando pode atualizar o serviço
EC2Config para a versão mais recente ou uma versão que você especificar.
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Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-UpdateEC2Config"

Veja mais informações sobre parâmetros
Get-SSMDocumentDescription `
-Name "AWS-UpdateEC2Config" | Select -ExpandProperty Parameters

Atualizar EC2Config para a versão mais recente
$ec2ConfigCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-UpdateEC2Config"

Obter informações de comando com dados de resposta para o nó gerenciado
Esse comando retorna a saída do comando especificado do Send-SSMCommand anterior.
Get-SSMCommandInvocation `
-CommandId $ec2ConfigCommand.CommandId `
-Details $true `
-InstanceId instance-ID | Select -ExpandProperty CommandPlugins

Atualizar EC2Config para uma versão específica
O comando a seguir faz o downgrade do EC2Config para uma versão anterior.
Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-UpdateEC2Config" `
-Parameter @{'version'='4.9.3519'; 'allowDowngrade'='true'}

Ative ou desative a atualização automática do Windows usando oAWSConfigureWindowsUpdatedocument
Usando o Run Command e o documento AWS-ConfigureWindowsUpdate, é possível ativar ou desativar
as atualizações automáticas do Windows em seus nós gerenciados do Windows Server. Esse comando
configura o agente de atualização do Windows para baixar e instalar atualizações do Windows na data e
hora no dia e hora que você especificar. Se uma atualização exigir uma reinicialização, o nó gerenciado
reiniciará automaticamente 15 minutos após a instalação das atualizações. Com esse comando, você
também pode configurar o Windows Update para verificar atualizações, mas não pode instalá-las. O
documento AWS-ConfigureWindowsUpdate é compatível com o Windows Server 2008, 2008 R2, 2012,
2012 R2 e 2016.
Veja a descrição e os parâmetros disponíveis
Get-SSMDocumentDescription `
–Name "AWS-ConfigureWindowsUpdate"

Veja mais informações sobre parâmetros
Get-SSMDocumentDescription `
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-Name "AWS-ConfigureWindowsUpdate" | Select -ExpandProperty Parameters

Ativar a atualização automática do Windows
O comando a seguir configura o Windows Update para baixar e instalar atualizações diariamente às 22h.
$configureWindowsUpdateCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-ConfigureWindowsUpdate" `
-Parameters @{'updateLevel'='InstallUpdatesAutomatically';
'scheduledInstallDay'='Daily'; 'scheduledInstallTime'='22:00'}

Visualizar o status do comando para permitir atualizações automáticas do Windows
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando para ativar a
Atualização Automática do Windows.
Get-SSMCommandInvocation `
-Details $true `
-CommandId $configureWindowsUpdateCommand.CommandId | Select -ExpandProperty
CommandPlugins

Desativar a atualização automática do Windows
O seguinte comando reduz o nível de notificação do Windows Update para que o sistema verifique se há
atualizações, mas não atualiza automaticamente o nó gerenciado.
$configureWindowsUpdateCommand = Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-ConfigureWindowsUpdate" `
-Parameters @{'updateLevel'='NeverCheckForUpdates'}

Visualizar o status do comando para desativar a atualização automática do Windows
O comando a seguir usa o CommandId para obter o status da execução do comando para ativar a
Atualização Automática do Windows.
Get-SSMCommandInvocation `
-Details $true `
-CommandId $configureWindowsUpdateCommand.CommandId | Select -ExpandProperty
CommandPlugins

Gerenciar atualizações do Windows usando o Run Command
Usando o Run Command e do documento AWS-InstallWindowsUpdates, você pode gerenciar
atualizações dos nós gerenciados do Windows Server. Esse comando verifica ou instala atualizações
ausentes em nós gerenciados e, opcionalmente, reinicializa após a instalação. Você também pode
especificar as classificações e os níveis de severidade adequados para as atualizações a serem instaladas
no ambiente.

Note
Para obter informações sobre a reinicialização de nós gerenciados ao usar o Run Command para
chamar scripts, consulte Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053).
Os exemplos a seguir demonstram como realizar as tarefas de gerenciamento do Windows Update
especificadas.
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Procurar todas as atualizações do Windows ausentes
Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-InstallWindowsUpdates" `
-Parameters @{'Action'='Scan'}

Instalar atualizações específicas do Windows
Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-InstallWindowsUpdates" `
-Parameters @{'Action'='Install';'IncludeKbs'='kb-ID-1,kb-ID-2,kbID-3';'AllowReboot'='True'}

Instalar atualizações importantes do Windows ausentes
Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-InstallWindowsUpdates" `
-Parameters @{'Action'='Install';'SeverityLevels'='Important';'AllowReboot'='True'}

Instalar atualizações do Windows ausentes com exclusões específicas
Send-SSMCommand `
-InstanceId instance-ID `
-DocumentName "AWS-InstallWindowsUpdates" `
-Parameters @{'Action'='Install';'ExcludeKbs'='kb-ID-1,kb-ID-2';'AllowReboot'='True'}

Solução de problemas do Run Commando do
Systems Manager
O Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, fornece detalhes de status com cada execução
do comando. Para obter mais informações sobre os detalhes dos status de comando, consulte Noções
básicas sobre status de comando (p. 1055). Você também pode usar as informações neste tópico para
ajudar a solucionar problemas com a Run Command.
Tópicos
• Alguns dos meus nós gerenciados estão ausentes (p. 1076)
• Uma etapa no meu script falhou, mas o status geral é "bem-sucedido". (p. 1077)
• O SSM Agent não está sendo executado corretamente (p. 1077)

Alguns dos meus nós gerenciados estão ausentes
Na página Run a command(Executar um comando), depois de escolher um documento do SSM para
executar e selecionar Manually selecting instances (Selecionar instâncias manualmente) na seção Targets
(Destinos), é exibida uma lista de nós gerenciados que você pode escolher para a execução do comando.
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas de
disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
Depois de criar, ativar, reinicializar ou reiniciar um nó gerenciado, instale o Run Command em um nó ou
anexe um perfil da instância do IAM do AWS Identity and Access Management a um nó. Esse nó poderá
levar alguns minutos para aparecer na lista.
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Uma etapa no meu script falhou, mas o status geral é "bemsucedido".
Com o Run Command, é possível definir como seus scripts manipulam os códigos de saída. Por padrão, o
código de saída do último comando executado em um script é relatado como o código de saída de todo o
script. No entanto, você pode incluir uma instrução condicional para sair do script se algum comando antes
do final falhar. Para obter informações e exemplos, consulte Gerenciando códigos de saída em comandos
do Run Command (p. 1054).

O SSM Agent não está sendo executado corretamente
Se você tiver problemas ao executar comandos usando o Run Command, isso significa que pode haver um
problema com o SSM Agent. Para obter informações sobre como investigar problemas com o SSM Agent,
consulte Resolução de problemas SSM Agent (p. 148).

AWS Systems Manager State Manager
O State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, é um serviço seguro e escalável de
gerenciamento de configuração que automatiza o processo de manter seus nós gerenciados e outros
recursos da AWS em um estado definido por você. Para começar a usar o State Manager, abra o Systems
Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha State Manager.

Note
O State Manager e Maintenance Windows podem executar alguns tipos semelhantes de
atualizações nos seus nós gerenciados. Qual deles escolher depende se você precisa
automatizar a conformidade do sistema ou executar tarefas de alta prioridade e sensíveis ao
tempo durante os períodos especificados.
Para mais informações, consulte Selecionar entre State Manager e Maintenance
Windows (p. 1646).

Como o State Manager beneficia minha organização?
Ao usar documentos pré-configurados do Systems Manager (documentos SSM), o State Manager oferece
os seguintes benefícios para gerenciar seus nós:
• Fazer o bootstrap de nós com softwares específicos na inicialização
• Baixar e atualizar agentes em uma programação definida, incluindo o SSM Agent.
• Definir configurações de rede.
• Integrar nós a um domínio do Microsoft Active Directory.
• Aplicar patch em nós com atualizações de software ao longo do seu ciclo de vida.
• Executar scripts no Linux, macOS e nós gerenciados Windows ao longo do ciclo de vida.
Para gerenciar o desvio de configuração em outros recursos da AWS, você pode usar o Automation, um
recurso do Systems Manager, com State Manager para realizar os seguintes tipos de tarefas:
• Anexar uma função do Systems Manager às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) para torná-las instâncias gerenciadas.
• Aplicar regras de entrada e saída desejadas a um grupo de segurança.
• Crie ou exclua backups do Amazon DynamoDB.
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• Crie ou exclua snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
• Desative as permissões de leitura e gravação em buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3).
• Iniciar, reiniciar ou interromper nós gerenciados e instâncias do Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS).
• Aplique patches às macOS do Linux, AMIs e Windows.
Para obter informações sobre como o uso do State Manager com runbooks do Automation, consulte
Executar automações com associações do State Manager (p. 467).

Quem deve usar o State Manager?
O State Manager é apropriado para qualquer cliente da AWS que deseja melhorar a gestão e a
governança de seus recursos da AWS e reduzir o desvio de configuração.

Quais são os recursos do State Manager?
Os principais recursos do State Manager incluem o seguinte:
• Associações State Manager
Uma associação do State Manager é uma configuração que você atribui aos seus recursos da AWS. A
configuração define o estado que você deseja manter em seus recursos. Por exemplo, uma associação
pode especificar que o software antivírus deve estar instalado e em execução nas instâncias ou que
determinadas portas devem ser fechadas.
Uma associação especifica uma programação para quando aplicar a configuração e destinos para a
associação. Por exemplo, uma associação a um software antivírus pode ser executada uma vez por dia
em uma Conta da AWS. Se o software não estiver instalado em um nó, a associação poderá instruir o
State Manager para instalá-lo. Se o software estiver instalado, mas o serviço não estiver em execução, a
associação poderá instruir o State Manager a iniciar o serviço.
• Opções flexíveis de agendamento
O State Manager oferece as seguintes opções para agendamento quando uma associação é executada:
• Processamento imediato ou atrasado
Quando você cria uma associação, por padrão, o sistema a executa imediatamente nos recursos
especificados. Após a execução inicial, a associação é executada em intervalos de acordo com a
programação que você definiu.
Você pode instruir State Manager para não executar uma associação imediatamente usando a opção
Apply association only at the next specified Cron interval (Aplicar a associação do somente no próximo
intervalo de Cron especificado) no console ou o parâmetro ApplyOnlyAtCronInterval a partir da
linha de comando.
• Expressões cron e rate
Ao criar uma associação, você especifica uma programação para quando o State Manager aplicar
a configuração. O State Manager oferece suporte a maioria das expressões padrão cron e rate para
agendamento quando uma associação é executada. O State Manager também oferece suporte a
expressões cron que incluem um dia da semana e o sinal numérico (#) para designar o nº dia de um
mês para executar uma associação e o sinal (L) para indicar o último dia X do mês.

Note
Atualmente, o State Manager não oferece suporte à especificação de meses em expressões
cron para associações.
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Para controlar ainda mais quando uma associação é executada, por exemplo, se você quiser executar
uma associação dois dias após o patch de terça-feira, você pode especificar um deslocamento. Um
deslocamento define quantos dias esperar após o dia programado para executar uma associação.
Para obter mais informações sobre criar expressões cron e rate, consulte Referência: Expressões cron
e rate para o Systems Manager (p. 1629).
• Várias opções de direcionamento
Uma associação também especifica os destinos da associação. O State Manager oferece suporte à
definição de destinos de recursos do AWS usando tags, AWS Resource Groups, IDs de nó individuais
ou todos os nós gerenciados no atual Região da AWS e Conta da AWS.
• Suporte ao EventBridge
Esse recurso do Systems Manager é compatível com os tipos de evento e de destino nas regras do
Amazon EventBridge. Para obter informações, consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o
Amazon EventBridge (p. 1534) e Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o
Systems Manager (p. 1623).
• Integração do AWS CloudTrail
O State Manager integra-se ao AWS CloudTrail para fornecer um registro de todas as execuções que
você pode auditar e ao Amazon EventBridge para acompanhar alterações de estado. Você também
pode optar por armazenar e visualizar uma saída de comando detalhada no Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:
• Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526)
• Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534)

Há cobrança pelo uso do State Manager?
O State Manager está disponível sem custo adicional.

Como começo a usar o State Manager?
Conclua as seguintes tarefas para os conceitos básicos no State Manager.
Tarefa

Para obter mais informações

Verifique os pré-requisitos do Systems Manager

Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13)

Saiba mais sobre o State Manager

Sobre o State Manager (p. 1080)

Crie e atribua uma associação do State Manager
aos seus nós

Criar associações (p. 1086)

Mais informações
• Combater o deslocamento usando o Amazon EC2 Systems Manager e Windows PowerShell DSC
• Configure as instâncias do Amazon EC2 em um grupo de Auto Scaling usando o State Manager
Tópicos
• Sobre o State Manager (p. 1080)
• Para obter informações, consulte Trabalhar com associações no Systems Manager. (p. 1082)
• Demonstrações do State Manager do AWS Systems Manager (p. 1111)
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Sobre o State Manager
O State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, é um serviço seguro e escalável que automatiza
o processo de manter instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos de borda
e a infraestrutura híbrida em um estado definido por você.
Como o State Manager funciona:
1. Determine o estado que deseja aplicar a seus recursos da AWS.
Você deseja garantir que seu nó gerenciado seja configurado com aplicações específicas, como
antivírus ou aplicações de malware? Você deseja automatizar o processo de atualização do SSM
Agent ou outros pacotes da AWS, como AWSPVDriver? Você precisa garantir que determinadas
portas sejam fechadas ou abertas? Para começar a usar o State Manager, determine o estado que
deseja aplicar a seus recursos da AWS. O estado que você deseja aplicar determina qual documento
SSM é usado para criar uma associação do State Manager.
Uma associação do State Manager é uma configuração que você atribui aos seus recursos da
AWS. A configuração define o estado que você deseja manter em seus recursos. Por exemplo,
uma associação pode especificar que o software antivírus deve estar instalado e em execução nas
instâncias ou que determinadas portas devem ser fechadas.
Uma associação especifica uma programação para quando aplicar a configuração e destinos para a
associação. Por exemplo, uma associação a um software antivírus pode ser executada uma vez por
dia em uma conta da Conta da AWS. Se o software não estiver instalado em um nó, a associação
poderá instruir o State Manager para instalá-lo. Se o software estiver instalado, mas o serviço não
estiver em execução, a associação poderá instruir o State Manager a iniciar o serviço.
2. Determine se um documento SSM pré-configurado pode ajudar você a criar o estado desejado nos seus
recursos da AWS.
O Systems Manager inclui dezenas de documentos SSM pré-configurados que você pode usar para
criar uma associação. Os documentos pré-configurados estão prontos para executar tarefas comuns,
como instalação de aplicações, configuração do Amazon CloudWatch, execução de automações do
AWS Systems Manager, execução de scripts PowerShell e Shell e ingresso de nós gerenciados um
domínio do de serviço de diretórios para Active Directory.
Você pode visualizar todos os documentos do console do Systems Manager. Selecione o nome de um
documento para saber mais sobre cada um. Veja estes dois exemplos: AWS-ConfigureAWSPackage
e AWS-InstallApplication.
3. Criar uma associação.
Você pode criar uma associação usando o console do Systems Manager, a AWS Command Line
Interface (AWS CLI), o AWS Tools for Windows PowerShell (Tools for Windows PowerShell) ou a API
do Systems Manager. Ao criar uma associação, você especifica as seguintes informações:
• Um nome para a associação.
• Os parâmetros do documento do SSM (por exemplo, o caminho para a aplicação a ser instalada ou
o script a ser executado nos nós).
• Destinos para a associação. Você pode direcionar nós gerenciados especificando tags, escolhendo
IDs de nós individuais ou escolhendo um grupo no AWS Resource Groups. Você também pode
direcionar todos os nós gerenciados na Região da AWS e na Conta da AWS atuais.
• Uma programação para quando ou com que frequência aplicar o estado. Você pode especificar
uma expressão cron ou rate. Para obter mais informações sobre como criar programações usando
expressões cron e rate, consulte Expressões cron e rate para associações (p. 1633).

Note
Atualmente, o State Manager não oferece suporte à especificação de meses em
expressões cron para associações.
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Quando você executa o comando para criar a associação, o Systems Manager vincula as informações
especificadas (programação, destinos, documento do SSM e parâmetros) aos recursos direcionados.
O status da associação mostra "Pending" inicialmente, pois o sistema tenta acessar todos os destinos
e aplicar imediatamente o estado especificado na associação.

Note
Se criar uma nova associação programada para execução enquanto uma associação anterior
ainda estiver em execução, a associação anterior atingirá o tempo limite e a nova será
executada.
O Systems Manager informa o status da solicitação para criar associações nos recursos. Você pode
visualizar os detalhes do status no console ou (para nós gerenciados) usando a operação da API
DescribeInstanceAssociationsStatus. Se você escolher gravar a saída do comando no Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) ao criar uma associação, também poderá visualizar a saída no bucket
do Amazon S3 que você especificar.
Para mais informações, consulte Criar associações (p. 1086).
4. Monitore e atualize.
Depois de criar a associação, o State Manager reaplica a configuração de acordo com o agendamento
definido na associação. Você pode visualizar o status das suas associações na página do State
Manager no console ou chamando diretamente o ID da associação gerado pelo Systems Manager
quando você criou a associação. Para mais informações, consulte Visualizar históricos de
associação (p. 1104). Você pode atualizar seus documentos de associação e reaplicá-los conforme
necessário. Você pode criar também várias versões de uma associação. Para mais informações,
consulte Edita e criar uma nova versão de uma associação (p. 1096).

Sobre a programação de associações
Uma associação do State Manager é uma configuração que você atribui aos seus recursos da AWS. A
configuração define o estado que você deseja manter em seus recursos. Ao criar uma associação, você
deve especificar uma programação para quando a configuração e os destinos para a associação serão
aplicados. Por padrão, State Manager executa a associação quando você a cria e, em seguida, de acordo
com a programação especificada. State Manager também tenta executar a associação nas seguintes
situações:
• Edição de associações: o State Manager executa a associação depois que um usuário edita e salva
suas alterações em qualquer um dos seguintes campos de associação: DOCUMENT_VERSION,
PARAMETERS, SCHEDULE_EXPRESSION, OUTPUT_S3_LOCATION.
• Edição de documentos: o State Manager executa a associação depois que um usuário edita e salva
as alterações no documento SSM subjacente usado para criar a associação. Especificamente, a
associação é executada após as seguintes edições no documento:
• Um usuário especifica uma nova versão do documento $DEFAULT e a associação foi criada usando a
versão $DEFAULT.
• Um usuário atualiza um documento e a associação foi criada usando a versão $LATEST.
• Um usuário exclui um documento usado para criar uma associação.
• Atualizações de destino: o State Manager executa a associação na primeira vez que uma instância
direcionada entra on-line e na primeira vez que uma instância direcionada entra online após perder uma
execução de associação programada.

Note
As atualizações de destino não afetam as associações criadas usando o Systems Manager
Automation.
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• Alteração do valor do parâmetro Parameter Store: o State Manager executa a associação depois que um
usuário edita o valor de um parâmetro definido na associação.
• Início manual: o State Manager executa a associação sempre que um usuário opta por executar
manualmente a associação via console do Systems Manager ou programaticamente.

Para obter informações, consulte Trabalhar com
associações no Systems Manager.
Esta seção descreve como criar e gerenciar associações do State Manager usando o console do AWS
Systems Manager, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e o AWS Tools for PowerShell.
Tópicos
• Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082)
• Criar associações (p. 1086)
• Edita e criar uma nova versão de uma associação (p. 1096)
• Excluir uma associação (p. 1103)
• Executar grupos do Auto Scaling com associações (p. 1103)
• Visualizar históricos de associação (p. 1104)
• Trabalhar com associações usando o IAM (p. 1110)

Sobre destinos e controles de taxa em associações do State
Manager
Este tópico descreve o State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, que ajuda você a implantar
uma associação em dezenas ou centenas de instâncias enquanto controla quantos nós executam a
associação no horário programado.

Destinos
Ao criar uma associação do State Manager, você escolhe quais nós serão configurados com a associação
na seção Targets (Destinos) do console do Systems Manager, conforme mostrado aqui.

Se você criar uma associação usando uma ferramenta da linha de comando, como a AWS Command
Line Interface (AWS CLI), especifique o parâmetro targets. A segmentação de nós permite configurar
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dezenas, centenas ou milhares de nós com uma associação sem precisar especificar ou escolher IDs de
nós individuais.
O State Manager inclui as seguintes opções de destino ao criar uma associação.
Especificar tags
Use esta opção para especificar uma chave de tag e (opcionalmente) um valor de tag que está atualmente
atribuído aos seus nós. Quando você executa a solicitação, o sistema localiza e tenta criar a associação
em todos os nós que correspondem à chave e ao valor de tag especificados. Se você especificou vários
valores de tag, a associação se destina a qualquer nó com pelo menos um desses valores de tag. Quando
o sistema cria a associação inicialmente, ele executa a associação. Após essa execução inicial, o sistema
executa a associação de acordo com a programação especificada.
Se você criar novos nós e atribuir a chave e o valor de tag especificados a esses nós, o sistema aplicará
automaticamente a associação, a executará imediatamente e, depois, a executará de acordo com a
programação. Isso se aplica quando a associação usa um documento de comando ou política e não se
aplica se a associação usa um runbook de automação. Se você excluir as tags especificadas de um nó, o
sistema não executará mais a associação nesses nós.

Note
Se você usar runbooks de automação com o State Manager e a limitação de marcação impedir
que você atinja uma meta específica, considere o uso de runbooks de automação com o
Amazon EventBridge. Para mais informações, consulte Execução de automações com base
em eventos (p. 483). Para obter informações sobre como usar runbooks com o State Manager,
consulte Executar automações com associações do State Manager (p. 467).
É uma prática recomendada usar tags ao criar associações que usam um documento de comando ou
política; isso não se aplica se a associação usa um runbook de automação. Se você excluir as tags
especificadas de um nó, o sistema não executará mais a associação nesses nós.
Também é uma prática recomendada usar tags ao criar associações para executar grupos do Auto
Scaling. Para mais informações, consulte Executar grupos do Auto Scaling com associações (p. 1103).

Note
Ao usar tags, você pode usar no máximo uma chave de tag no console. Se você quiser direcionar
seus nós usando mais de uma chave de tag, use a opção de grupo de recursos. Você pode
também especificar várias chaves de tag usando a AWS CLI. Nesse caso, todas as chaves de tag
são necessárias para que os nós sejam direcionados.
Para obter informações sobre como atribuir tags aos seus nós, consulte Marcar recursos do Systems
Manager (p. 1591).
Selecione os nós manualmente
Use esta opção para selecionar manualmente os nós em que deseja criar a associação. O painel Instances
(Instâncias) exibe todos os nós gerenciados do Systems Manager na Conta da AWS e Região da AWS
atuais. Você pode selecionar manualmente quantos nós desejar. Quando o sistema cria a associação
inicialmente, ele executa a associação. Após essa execução inicial, o sistema executa a associação de
acordo com a programação especificada.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas de
disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
Escolher um grupo de recursos
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Use esta opção para criar uma associação em todos os nós retornados por uma consulta baseada em tag
do AWS Resource Groups ou em pilha do AWS CloudFormation.
Observe os detalhes abaixo sobre como segmentar grupos de recursos para uma associação.
• Se você adicionar novos nós a um grupo, o sistema mapeará automaticamente os nós para a
associação direcionada ao grupo de recursos. O sistema aplica a associação aos nós quando descobre
a alteração. Após essa execução inicial, o sistema executa a associação de acordo com a programação
especificada.
• Se você criar uma associação cujo alvo seja um grupo de recursos e o tipo de recurso
AWS::SSM::ManagedInstance tiver sido especificado para esse grupo, a associação será executada
em máquinas híbridas e instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (máquinas com
um prefixo de ID de instância gerenciada "mi-" ou "i-"). Isso faz parte do design.
• Se você criar uma associação destinada a um grupo de recursos, o grupo de recursos não deverá ter
mais de cinco chaves de tag atribuídas a ele ou mais de cinco valores especificados para qualquer
chave de tag. Se uma dessas condições se aplicar às tags e chaves atribuídas ao seu grupo de
recursos, a associação falhará ao ser executada e retornará um erro InvalidTarget.
• Se você excluir um grupo de recursos, todas as instâncias desse grupo não executarão mais a
associação. Como prática recomendada, exclua as associações direcionadas ao grupo.
• Você só pode direcionar no máximo um único grupo de recursos para uma associação. Vários grupos ou
grupos aninhados não são permitidos.
• Depois de criar uma associação, o State Manager atualiza periodicamente a associação com
informações sobre recursos no grupo de recursos. Se você adicionar novos recursos a um grupo de
recursos, a programação para quando o sistema aplica a associação aos novos recursos dependerá de
vários fatores. Você pode determinar o status da associação na página State Manager do console do
Systems Manager.

Warning
Um usuário do AWS Identity and Access Management (IAM), grupo ou função com permissão
para criar uma associação direcionada a um grupo de recursos de instâncias do Amazon
EC2 automaticamente tem controle no nível raiz de todas as instâncias do grupo. Somente
administradores confiáveis devem ter permissão para criar associações.
Para obter mais informações sobre os grupos de recursos, consulte O que é o AWS Resource Groups? no
Guia do usuário do AWS Resource Groups.
Escolher todos os nós
Use esta opção para direcionar todos os nós na Conta da AWS e Região da AWS atuais. Quando você
executa a solicitação, o sistema localiza e tenta criar a associação em todos os nós na Conta da AWS e
Região da AWS atuais. Quando o sistema cria a associação inicialmente, ele executa a associação. Após
essa execução inicial, o sistema executa a associação de acordo com a programação especificada. Se
você criar novos nós, o sistema aplicará automaticamente a associação, a executará imediatamente e,
depois, a executará de acordo com a programação.

Controles de taxa
Você pode controlar a execução de uma associação em seus nós especificando um valor de
simultaneidade e um limite de erro. O valor de simultaneidade especifica quantos nós podem executar
a associação simultaneamente. Um limite de erro especifica quantas execuções de associação podem
falhar antes de o Systems Manager enviar um comando para cada nó configurado com essa associação
para interromper a associação. O comando interrompe a execução da associação até a próxima execução
programada. Os recursos de simultaneidade e limite de erros são coletivamente chamados de controles de
taxa.
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Simultaneidade
A simultaneidade ajuda a limitar o impacto nos seus nós, permitindo que você especifique que apenas
um determinado número de nós pode processar uma associação de uma só vez. Você pode especificar
um número absoluto de nós, por exemplo, 20, ou um percentual do conjunto de nós destino, por exemplo,
10%.
A simultaneidade do State Manager tem as seguintes restrições e limitações:
• Se você optar por criar uma associação usando destinos, mas não especificar um valor de
simultaneidade, o State Manager aplicará automaticamente um máximo de 50 nós de simultaneidade.
• Se novos nós que correspondem aos critérios de destino ficarem online enquanto uma associação
que usa simultaneidade estiver em execução, os novos nós executarão a associação se o valor de
simultaneidade não for excedido. Se o valor de simultaneidade for excedido, então os nós serão
ignorados durante o intervalo de execução da associação atual. Os nós executarão a associação
durante o próximo intervalo programado, cumprindo os requisitos de simultaneidade.
• Se você atualizar uma associação que usa simultaneidade, e um ou mais nós estiverem processando
essa associação quando for atualizada, qualquer nó que estiver executando a associação terá
permissão para ser concluído. As associações que não foram iniciadas serão interrompidas. Após
a conclusão da execução das associações, todos os nós de destino imediatamente executam a
associação novamente porque ela foi atualizada. Quando a associação é executada novamente, o valor
de simultaneidade é aplicado.
Limites de erro
Um limite de erro especifica quantas execuções de associação podem falhar antes de o Systems Manager
enviar um comando para cada nó configurado com essa associação. O comando interrompe a execução
da associação até a próxima execução programada. Você pode especificar um número absoluto de erros,
como 10, ou uma porcentagem do conjunto de destino, como 10%.
Se você especificar um número absoluto de três erros, por exemplo, o State Manager enviará o comando
de parada quando o quarto erro for retornado. Se você especificar 0, o State Manager enviará o comando
de parada depois que o primeiro resultado do erro for retornado.
Se você especificar um limite de erro de 10% para 50 associações, o State Manager enviará o comando de
parada quando o sexto erro for retornado. As associações que já estiverem em execução quando um limite
de erro for atingido poderão ser concluídas, mas algumas dessas associações também poderão falhar.
Para garantir que não haverá mais erros do que o número especificado para o limite de erros, defina o
valor de Concurrency (Simultaneidade) como 1 para que as associações prossigam uma por vez.
Os limites de erro do State Manager têm as seguintes restrições e limitações:
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• Os limites de erro são aplicados para o intervalo atual.
• As informações sobre cada erro, incluindo detalhes no nível da etapa, são registradas no histórico da
associação.
• Se você optar por criar uma associação usando destinos, mas não especificar um limite de erro, o State
Manager aplicará automaticamente um limite de 100% de falhas.

Criar associações
O State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a manter seu recursos da AWS
em um estado que você define e reduz o desvio de configuração. Para fazer isso, o State Manager
usa associações. Uma associação é uma configuração que você atribui aos seus recursos da AWS. A
configuração define o estado que você deseja manter em seus recursos. Por exemplo, uma associação
pode especificar que o software antivírus deve estar instalado e em execução nas instâncias ou que
determinadas portas devem ser fechadas.
Uma associação especifica uma programação para quando aplicar a configuração e destinos para a
associação. Por exemplo, uma associação a um software antivírus pode ser executada uma vez por dia
em uma Conta da AWS. Se o software não estiver instalado em um nó, a associação poderá instruir o
State Manager para instalá-lo. Se o software estiver instalado, mas o serviço não estiver em execução, a
associação poderá instruir o State Manager a iniciar o serviço.

Note
É possível atribuir tags a uma associação ao criá-la usando uma ferramenta de linha de comando,
como a AWS CLI ou AWS Tools for PowerShell. Não há suporte à adição de tags a uma
associação usando o console do Systems Manager. Para obter mais informações sobre tags,
consulte Marcar recursos do Systems Manager (p. 1591).
Os procedimentos a seguir descrevem como criar uma associação que usa um documento Command ou
Policy para direcionar nós gerenciados. Para obter informações sobre como criar uma associação que
usa um runbook de automação para direcionar nós ou outros tipos de recursos da AWS, consulteExecutar
automações com associações do State Manager (p. 467).
Antes de começar
Ao criar uma associação, você pode especificar uma programação para a associação ou executar a
associação imediatamente. Se você especificar uma programação, deverá inserir a programação na forma
de uma expressão de cron ou rate. Para obter mais informações sobre expressões cron e rate, consulte
Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
Uma associação também especifica quais nós gerenciados, ou destinos, devem receber a associação. O
State Manager inclui vários recursos para ajudá-lo a direcionar seus nós gerenciados e controlar como a
associação é implantada nesses destinos. Para obter mais informações sobre destinos e controles de taxa,
consulte Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).

Sobre a criação de associações
Quando você cria uma associação, por padrão, o sistema a executa imediatamente nos recursos
especificados. Após a execução inicial, a associação é executada em intervalos de acordo com a
programação que você definiu e de acordo com as seguintes regras:
• O State Manager tenta executar a associação em todos os nós especificados ou direcionados durante
um intervalo.
• Se uma associação não for executada durante um intervalo (porque, por exemplo, um valor de
simultaneidade limita o número de nós que podem processar a associação de uma só vez), o State
Manager tentará executar a associação durante o próximo intervalo.
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• O State Manager registra o histórico de todos os intervalos ignorados. Você pode visualizar o histórico
na guia Execution History.
Para associações executadas de acordo com uma programação, você pode especificar expressões de
cron ou rate padrão que definam quando a associação será executada. O State Manager também oferece
suporte a expressões do cron que incluam um dia da semana e o sinal numérico (#) para designar o nº dia
de um mês para executar uma associação. Aqui está um exemplo que executa uma programação do cron
na terceira terça-feira de cada mês às 23h30 UTC:
cron(30 23 ? * TUE#3 *)
Aqui está um exemplo que acontece na segunda quinta-feira de cada mês à meia-noite UTC:
cron(0 0 ? * THU#2 *)
O State Manager também oferece suporte ao sinal (L) para indicar o último dia X do mês. Aqui está um
exemplo que executa uma programação do cron na última terça-feira de cada mês à meia-noite UTC:
cron(0 0 ? * 3L *)
Para controlar ainda mais quando uma associação é executada, por exemplo, se você quiser executar
uma associação dois dias após o patch de terça-feira, você pode especificar um deslocamento. Um
deslocamento define quantos dias esperar após o dia programado para executar uma associação. Por
exemplo, se você especificou uma programação do cron de cron(0 0 ? * THU#2 *), você pode
especificar o número 3 no campo Schedule offset (Deslocamento da programação) para executar a
associação todos os domingos após a segunda quinta-feira do mês.

Note
Para usar deslocamentos, você deve escolher a opção Apply association only at the next specified
Cron interval (Aplicar a associação do somente no próximo intervalo Cron especificado) no
console, ou você deve especificar o parâmetro ApplyOnlyAtCronInterval a partir da linha de
comando. Essa opção diz ao State Manager para não executar uma associação imediatamente
após sua criação.

Criar uma associação (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para criar uma associação
do State Manager.

Warning
Ao criar uma associação, você pode escolher um grupo de recursos da AWS de nós gerenciados
como o destino da associação. Se um usuário do AWS Identity and Access Management (IAM),
grupo ou função tem permissão para criar uma associação direcionada a um grupo de recursos
de nós gerenciados, então esse usuário, grupo ou função automaticamente tem controle em nível
raiz de todos os nós do grupo. Permitir somente administradores confiáveis criarem associações.

Como criar uma associação do State Manager
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.

Escolha Create association (Criar associação).
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4.

No campo Name, especifique um nome.

5.

Na lista Document (Documento), escolha a opção ao lado do nome de um documento. Observe o tipo
de documento. Este procedimento aplica-se apenas a documentos Command e Policy. Para obter
informações sobre como criar uma associação que usa um documento do runbook de Automação,
consulte Executar automações com associações do State Manager (p. 467).

Important
O State Manager não é compatível com a execução de associações que usam uma nova
versão de um documento se esse documento for compartilhado de outra conta. O State
Manager sempre executa a versão default de um documento se compartilhada de
outra conta, mesmo que o console do Systems Manager mostre que uma nova versão foi
processada. Se você quiser executar uma associação usando uma nova versão de um
documento compartilhado de outra conta, você deverá definir a versão do documento como
default.
6.

Em Parameters (Parâmetros), especifique os parâmetros de entrada obrigatórios.

7.

(Opcional) Escolha um alarme do CloudWatch para aplicar à sua associação para monitoramento.
Para anexar um alarme do CloudWatch ao seu comando, a entidade principal do IAM que cria a
associação deve ter permissão para a ação iam:createServiceLinkedRole. Para obter mais
informações sobre alarmes do CloudWatch, consulte Usar alarmes do Amazon CloudWatch. Observe
que, se o alarme for ativado, quaisquer invocações ou automações de comando pendentes não serão
executadas.

8.

Em Targets (Destinos), escolha uma opção. Para obter informações sobre como usar destinos,
consulte Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).

9.

Na seção Specify schedule (Especificar programação), escolha On Schedule (Na programação) ou
No schedule (Sem programação). Se você escolher On Schedule (Na programação), use os botões
fornecidos para criar uma programação cron ou rate para a associação.
Se você não quiser que a associação seja executada imediatamente após ser criada, selecione
Aplicar associação somente no próximo intervalo Cron especificado.

10. (Opcional) No campo Schedule offset (Deslocamento da programação), especifique um número entre
1 e 6.
11. Na seção Advanced options (Opções avançadas), use Compliance severity (Gravidade de
conformidade) para escolher um nível de gravidade para a associação e use Change Calendars
(Alterar calendários) para escolher um calendário de alteração para a associação.
Relatórios de conformidade indicam se o estado é compatível ou não, juntamente com o nível
de gravidade que você indicar aqui. Para mais informações, consulte Sobre a conformidade de
associações do State Manager (p. 871).
O calendário de alteração determina quando a associação é executada. Se o calendário estiver
fechado, a associação não será aplicada. Se o calendário estiver aberto, a associação será executada
apropriadamente. Para mais informações, consulte AWS Systems Manager Change Calendar (p. 721).
12. Na seção Rate control (Controle de taxa), escolha opções para controlar como a associação é
executada em vários nós. Para obter mais informações sobre como usar controles de taxa, consulte
Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).
Na seção Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha Targets (Destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar a
associação simultaneamente.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que pode
executar a associação simultaneamente.
Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
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• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes de o State
Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
• Escolha percentage (porcentagem) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes de o
State Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
13. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
A seguir estão as permissões mínimas necessárias para ativar a saída do Amazon S3 para uma
associação. Você pode restringir ainda mais o acesso a usuários individuais do IAM ou a funções em
uma conta. No mínimo, um perfil de instância do Amazon EC2 deve ter uma função do IAM com a
política gerenciada do AmazonSSMManagedInstanceCore e a política inline a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
}
]

Para permissões mínimas, o bucket do Amazon S3 para o qual você exporta deve ter as
configurações padrão definidas pelo console do Amazon S3. Para obter mais informações sobre como
criar buckets do Amazon S3, consulte Criar um bucket, no Guia do usuário do console do Amazon S3.
14. Escolha Create Association (Criar associação).

Note
Se você excluir a associação criada, a associação não será mais executada em nenhum destino
dessa associação.

Criar uma associação (linha de comando)
O seguinte procedimento descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o Tools for
PowerShell para criar uma associação do State Manager. Esta seção inclui vários exemplos que
mostram como usar destinos e controles de taxa. Destinos e controles de taxa permitem atribuir uma
associação a dezenas ou centenas de nós enquanto controla a execução dessas associações. Para obter
mais informações sobre destinos e controles de taxa, consulte Sobre destinos e controles de taxa em
associações do State Manager (p. 1082).
Antes de começar
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O parâmetro targets é uma matriz de critérios de pesquisa que segmenta nós usando uma combinação
Key,Value especificada por você. Se você planeja criar uma associação em dezenas ou centenas de
nós usando o parâmetro targets, revise as seguintes opções de direcionamento antes de iniciar o
procedimento.
Direcionar nós específicos especificando IDs
--targets Key=InstanceIds,Values=instance-id-1,instance-id-2,instance-id-3

--targets
Key=InstanceIds,Values=i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE

Direcionar instâncias usando tags do
--targets Key=tag:tag-key,Values=tag-value-1,tag-value-2,tag-value-3

--targets Key=tag:Environment,Values=Development,Test,Pre-production

Note
Ao usar tags, você só pode usar uma chave de tag. Se você quiser direcionar seus nós usando
mais de uma chave de tag, use a opção de grupo de recursos.
Direcionar nós usando AWS Resource Groups
--targets Key=resource-groups:Name,Values=resource-group-name

--targets Key=resource-groups:Name,Values=WindowsInstancesGroup

Direcionar todas as instâncias na Conta da AWS e Região da AWS atuais
--targets Key=InstanceIds,Values=*

Note
Observe as seguintes informações:
• O State Manager não é compatível com a execução de associações que usam uma nova
versão de um documento se esse documento for compartilhado de outra conta. O State
Manager sempre executa a versão default de um documento se compartilhada de
outra conta, mesmo que o console do Systems Manager mostre que uma nova versão foi
processada. Se você quiser executar uma associação usando uma nova versão de um
documento compartilhado de outra conta, você deverá definir a versão do documento como
default.
• Ao criar uma associação, você especifica quando a programação é executada. Você deve
especificar a programação usando uma expressão cron ou rate. Para obter mais informações
sobre expressões cron e rate, consulte Expressões cron e rate para associações (p. 1633).

Como criar uma associação
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
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Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
2.

Use o seguinte formato para criar um comando que cria uma associação do State Manager. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--name document_name \
--document-version version_of_document_applied \
--instance-id instances_to_apply_association_on \
--parameters (if any) \
--targets target_options \
--schedule "cron_or_rate_expression" \
--apply-only-at-cron-interval required_parameter_for_schedule_offsets \
--schedule-offset number_between_1_and_6 \
--output-location s3_bucket_to_store_output_details \
--association-name association_name \
--max-errors a_number_of_errors_or_a_percentage_of_target_set \
--max-concurrency a_number_of_instances_or_a_percentage_of_target_set \
--compliance-severity severity_level \
--calendar-names change_calendar_names \
--target-locations aws_region_or_account \
--tags "Key=tag_key,Value=tag_value"

Windows
aws ssm create-association ^
--name document_name ^
--document-version version_of_document_applied ^
--instance-id instances_to_apply_association_on ^
--parameters (if any) ^
--targets target_options ^
--schedule "cron_or_rate_expression" ^
--apply-only-at-cron-interval required_parameter_for_schedule_offsets ^
--schedule-offset number_between_1_and_6 ^
--output-location s3_bucket_to_store_output_details ^
--association-name association_name ^
--max-errors a_number_of_errors_or_a_percentage_of_target_set ^
--max-concurrency a_number_of_instances_or_a_percentage_of_target_set ^
--compliance-severity severity_level ^
--calendar-names change_calendar_names ^
--target-locations aws_region_or_account ^
--tags "Key=tag_key,Value=tag_value"

PowerShell
New-SSMAssociation `
-Name document_name `
-DocumentVersion version_of_document_applied `
-InstanceId instances_to_apply_association_on `
-Parameters (if any) `
-Target target_options `
-ScheduleExpression "cron_or_rate_expression" `
-ApplyOnlyAtCronInterval required_parameter_for_schedule_offsets `
-ScheduleOffSet number_between_1_and_6 `
-OutputLocation s3_bucket_to_store_output_details `
-AssociationName association_name `
-MaxError a_number_of_errors_or_a_percentage_of_target_set
-MaxConcurrency a_number_of_instances_or_a_percentage_of_target_set `
-ComplianceSeverity severity_level `
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-CalendarNames change_calendar_names `
-TargetLocations aws_region_or_account `
-Tags "Key=tag_key,Value=tag_value"

O exemplo a seguir cria uma associação em nós marcados com "Environment,Linux". A
associação usa o documento AWS-UpdateSSMAgent para atualizar o SSM Agent nos nós marcados
todo domingo às 2h UTC. Essa associação é executada simultaneamente em um máximo de 10 nós a
qualquer momento. Além disso, essa associação tem a execução interrompida em mais nós para um
intervalo de execução específico se a contagem de erros exceder 5. Para relatórios de conformidade,
essa associação recebe o nível de gravidade Médio.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name Update_SSM_Agent_Linux \
--targets Key=tag:Environment,Values=Linux \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
--compliance-severity "MEDIUM" \
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)" \
--max-errors "5" \
--max-concurrency "10"

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name Update_SSM_Agent_Linux ^
--targets Key=tag:Environment,Values=Linux ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--compliance-severity "MEDIUM" ^
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)" ^
--max-errors "5" ^
--max-concurrency "10"

PowerShell
New-SSMAssociation `
-AssociationName Update_SSM_Agent_Linux `
-Name AWS-UpdateSSMAgent `
-Target @{
"Key"="tag:Environment"
"Values"="Linux"
} `
-ComplianceSeverity MEDIUM `
-ScheduleExpression "cron(0 2 ? * SUN *)" `
-MaxConcurrency 10 `
-MaxError 5

O exemplo a seguir cria uma associação que verifica nós em busca de atualizações de patch em falta
usando o documento AWS-RunPatchBaseline. Esta associação visa todos os nós gerenciados na
conta na região us-east-2. A associação especifica os parâmetros Operation e RebootOption.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--name "AWS-RunPatchBaseline" \
--association-name "ScanningInstancesForMissingUpdate" \
--targets "Key=instanceids,Values=*" \
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--parameters "Operation=Scan,RebootOption=NoReboot" \
--region us-east-2

Windows
aws ssm create-association ^
--name "AWS-RunPatchBaseline" ^
--association-name "ScanningInstancesForMissingUpdate" ^
--targets "Key=instanceids,Values=*" ^
--parameters "Operation=Scan,RebootOption=NoReboot" ^
--region us-east-2

PowerShell
New-SSMAssociation `
-AssociationName ScanningInstancesForMissingUpdate `
-Name AWS-RunPatchBaseline `
-Target @{
"Key"="instanceids"
"Values"="*"
} `
-Parameters "Operation=Scan,RebootOption=NoReboot" `
-Region us-east-2

O exemplo a seguir direciona IDs de nós, especificando um valor curinga (*). Isso permite que o
Systems Manager crie uma associação em todos os nós na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Essa associação é executada simultaneamente em um máximo de 10 nós a qualquer momento. Além
disso, essa associação tem a execução interrompida em mais nós para um intervalo de execução
específico se a contagem de erros exceder 5. Para relatórios de conformidade, essa associação
recebe o nível de gravidade Médio. Essa associação usa um deslocamento de programação, o que
significa que ela é executada dois dias após a programação do cron especificada. Ela também inclui
o ApplyOnlyAtCronInterval, que é necessário para usar o deslocamento da programação, e que
indica que a associação não será executada imediatamente após a sua criação.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name Update_SSM_Agent_Linux \
--name "AWS-UpdateSSMAgent" \
--targets "Key=instanceids,Values=*" \
--compliance-severity "MEDIUM" \
--schedule "cron(0 2 ? * SUN#2 *)" \
--apply-only-at-cron-interval \
--schedule-offset 2 \
--max-errors "5" \
--max-concurrency "10" \

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name Update_SSM_Agent_Linux ^
--name "AWS-UpdateSSMAgent" ^
--targets "Key=instanceids,Values=*" ^
--compliance-severity "MEDIUM" ^
--schedule "cron(0 2 ? * SUN#2 *)" ^
--apply-only-at-cron-interval ^
--schedule-offset 2 ^
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--max-errors "5" ^
--max-concurrency "10" ^
--apply-only-at-cron-interval

PowerShell
New-SSMAssociation `
-AssociationName Update_SSM_Agent_All `
-Name AWS-UpdateSSMAgent `
-Target @{
"Key"="InstanceIds"
"Values"="*"
} `
-ScheduleExpression "cron(0 2 ? * SUN#2 *)" `
-ApplyOnlyAtCronInterval `
-ScheduleOffset 2 `
-MaxConcurrency 10 `
-MaxError 5 `
-ComplianceSeverity MEDIUM `
-ApplyOnlyAtCronInterval

O exemplo a seguir cria uma associação em nós em grupos de recurso. O grupo é chamado de
“Departamento de RH”. A associação usa o documento AWS-UpdateSSMAgent para atualizar o SSM
Agent nos nós marcados todo domingo às 2h UTC. Essa associação é executada simultaneamente
em um máximo de 10 nós a qualquer momento. Além disso, essa associação tem a execução
interrompida em mais nós para um intervalo de execução específico se a contagem de erros
exceder 5. Para relatórios de conformidade, essa associação recebe o nível de gravidade Médio.
Essa associação será executada na programação de cron especificada. Ela não será executada
imediatamente após criação da associação.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name Update_SSM_Agent_Linux \
--targets Key=resource-groups:Name,Values=HR-Department \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
--compliance-severity "MEDIUM" \
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)" \
--max-errors "5" \
--max-concurrency "10" \
--apply-only-at-cron-interval

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name Update_SSM_Agent_Linux ^
--targets Key=resource-groups:Name,Values=HR-Department ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--compliance-severity "MEDIUM" ^
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)" ^
--max-errors "5" ^
--max-concurrency "10" ^
--apply-only-at-cron-interval

PowerShell
New-SSMAssociation `
-AssociationName Update_SSM_Agent_Linux `
-Name AWS-UpdateSSMAgent `
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-Target @{
"Key"="resource-groups:Name"
"Values"="HR-Department"
} `
-ScheduleExpression "cron(0 2 ? * SUN *)" `
-MaxConcurrency 10 `
-MaxError 5 `
-ComplianceSeverity MEDIUM `
-ApplyOnlyAtCronInterval

O exemplo a seguir cria uma associação que é executada em nós marcados com um id de nó
específico. A associação usa o documento SSM Agent para atualizar o SSM Agent nos nós de destino
uma vez quando o calendário de alteração está aberto. A associação verifica o estado do calendário
quando é executado. Se o calendário estiver fechado no momento do lançamento e a associação
for executada apenas uma vez, ela não será executada novamente porque a janela de execução
da associação já haverá passado. Se o calendário estiver aberto, a associação será executada
apropriadamente.

Note
Se você adicionar novos nós às tags ou grupos de recursos nos quais uma associação atua
quando o calendário de alteração for fechado, a associação será aplicada a esses nós assim
que o calendário de alteração for aberto.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name CalendarAssociation \
--targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f" \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1" \
--schedule "rate(1day)"

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name CalendarAssociation ^
--targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f" ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1" ^
--schedule "rate(1day)"

PowerShell
New-SSMAssociation `
-AssociationName CalendarAssociation `
-Target @{
"Key"="tag:instanceids"
"Values"="i-0cb2b964d3e14fd9f"
} `
-Name AWS-UpdateSSMAgent `
-CalendarNames "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1" `
-ScheduleExpression "rate(1day)"

O exemplo a seguir cria uma associação que é executada em nós marcados com um id de nó
específico. A associação usa o documento SSM Agent para atualizar o SSM Agent nos nós marcados
todo domingo às 2h UTC. Essa associação será executada somente na programação do cron
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especificada, quando o calendário de alterações for aberto. Quando a associação é criada, ela verifica
o estado do calendário. Se o calendário estiver fechado, a associação não será aplicada. Quando o
intervalo para aplicar a associação começa às 2:00 da manhã de domingo, a associação verifica se o
calendário está aberto. Se o calendário estiver aberto, a associação será executada apropriadamente.

Note
Se você adicionar novos nós às tags ou grupos de recursos nos quais uma associação atua
quando o calendário de alteração for fechado, a associação será aplicada a esses nós assim
que o calendário de alteração for aberto.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--association-name MultiCalendarAssociation \
--targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f" \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1"
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/testCalendar2" \
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)"

Windows
aws ssm create-association ^
--association-name MultiCalendarAssociation ^
--targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f" ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1"
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/testCalendar2" ^
--schedule "cron(0 2 ? * SUN *)"

PowerShell
New-SSMAssociation `
-AssociationName MultiCalendarAssociation `
-Name AWS-UpdateSSMAgent `
-Target @{
"Key"="tag:instanceids"
"Values"="i-0cb2b964d3e14fd9f"
} `
-CalendarNames "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1"
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/testCalendar2" `
-ScheduleExpression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Note
Se você excluir a associação criada, a associação não será mais executada em nenhum destino
dessa associação. Além disso, se você especificou o parâmetro apply-only-at-croninterval, poderá redefinir essa opção. Para fazer isso, especifique o parâmetro no-applyonly-at-cron-interval ao atualizar a associação pela linha de comando. Esse parâmetro
força a associação a ser executada imediatamente após a atualização da associação e de acordo
com o intervalo especificado.

Edita e criar uma nova versão de uma associação
Você pode editar uma associação do State Manager para especificar um novo nome, agendamento, nível
de gravidade ou destinos. Você pode também optar por gravar a saída do comando em um bucket do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Depois de editar uma associação, o State Manager cria
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uma nova versão. Você pode visualizar diferentes versões após a edição, conforme descrito nos seguintes
procedimentos.
Os procedimentos a seguir descrevem como editar e criar uma nova versão de uma associação usando o
console do Systems Manager, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e o AWS Tools for PowerShell
(Tools for PowerShell).

Important
O State Manager não é compatível com a execução de associações que usam uma nova versão
de um documento se esse documento for compartilhado de outra conta. O State Manager sempre
executa a versão default de um documento se ele for compartilhado de outra conta, mesmo
que o console do Systems Manager mostre que uma nova versão foi processada. Se você quiser
executar uma associação usando uma nova versão de um documento compartilhado de outra
conta, você deverá definir a versão do documento como default.

Editar uma associação (console)
O seguinte procedimento descreve como usar o console do Systems Manager para editar e criar uma nova
versão de uma associação.

Note
Esse procedimento exige que você tenha acesso de gravação a um bucket do Amazon S3
existente. Se você nunca usou o Amazon S3 antes, não será cobrado por alterações pelo uso do
Amazon S3. Para obter informações sobre como criar um bucket, consulte Criar um bucket.

Para editar uma associação do State Manager
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.
4.
5.
6.

Selecione a associação que você criou em Criar uma associação (linha de comando) (p. 1089) e
escolha Edit (Editar).
No campo Name (Nome), digite um novo nome.
Na seção Specify schedule, escolha uma nova opção.
(Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
7.
8.

Escolha Edit association. Configure a associação para atender aos seus requisitos atuais.
Na página Associations (Associações), escolha o nome da associação que você editou e depois
escolha Versions (Versões). O sistema lista cada versão da associação que você criou e editou.
9. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
10. Selecione o nome do bucket do Amazon S3 que você especificou para armazenamento da saída de
comando e, em seguida, escolha a pasta denominada com o ID do nó que executou a associação. (Se
tiver optado por armazenar a saída em uma pasta no bucket, abra-a primeiro.)
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11. Desça vários níveis na hierarquia da pasta awsrunPowerShell, até o arquivo stdout.
12. Escolha Open (Abrir) ou Download (Fazer download) para visualizar o nome do host.

Editar uma associação (linha de comando)
O seguinte procedimento descreve como usar a AWS CLI (no Linux ou no Windows) ou o AWS Tools for
PowerShell para editar e criar uma nova versão de uma associação.

Para editar uma associação do State Manager
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Use o seguinte formato para criar um comando para editar e criar uma nova versão de uma
associação existente do State Manager. Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.

Important
Quando você chama o UpdateAssociation, o sistema descarta todos os parâmetros
opcionais da solicitação e substitui a associação com valores nulos para esses parâmetros.
Isso faz parte do design. Você deve especificar todos os parâmetros opcionais na chamada,
mesmo se você não estiver alterando os parâmetros. Isso inclui o parâmetro Name.
Antes de chamar essa ação da API, recomendamos que você chame a operação de API
DescribeAssociation e anote todos os parâmetros opcionais necessários para a chamada
UpdateAssociation.
Linux & macOS
aws ssm update-association \
--name document_name \
--document-version version_of_document_applied \
--instance-id instances_to_apply_association_on \
--parameters (if any) \
--targets target_options \
--schedule "cron_or_rate_expression" \
--schedule-offset "number_between_1_and_6" \
--output-location s3_bucket_to_store_output_details \
--association-name association_name \
--max-errors a_number_of_errors_or_a_percentage_of_target_set \
--max-concurrency a_number_of_instances_or_a_percentage_of_target_set \
--compliance-severity severity_level \
--calendar-names change_calendar_names \
--target-locations aws_region_or_account

Windows
aws ssm update-association ^
--name document_name ^
--document-version version_of_document_applied ^
--instance-id instances_to_apply_association_on ^
--parameters (if any) ^
--targets target_options ^
--schedule "cron_or_rate_expression" ^
--schedule-offset "number_between_1_and_6" ^
--output-location s3_bucket_to_store_output_details ^
--association-name association_name ^
--max-errors a_number_of_errors_or_a_percentage_of_target_set ^
--max-concurrency a_number_of_instances_or_a_percentage_of_target_set ^
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--compliance-severity severity_level ^
--calendar-names change_calendar_names ^
--target-locations aws_region_or_account

PowerShell
Update-SSMAssociation `
-Name document_name `
-DocumentVersion version_of_document_applied `
-InstanceId instances_to_apply_association_on `
-Parameters (if any) `
-Target target_options `
-ScheduleExpression "cron_or_rate_expression" `
-ScheduleOffset "number_between_1_and_6" `
-OutputLocation s3_bucket_to_store_output_details `
-AssociationName association_name `
-MaxError a_number_of_errors_or_a_percentage_of_target_set
-MaxConcurrency a_number_of_instances_or_a_percentage_of_target_set `
-ComplianceSeverity severity_level `
-CalendarNames change_calendar_names `
-TargetLocations aws_region_or_account

O seguinte exemplo atualiza uma associação existente para alterar o nome para
TestHostnameAssociation2. A nova versão de associação é executada a cada hora e grava a
saída de comandos no bucket do Amazon S3 especificado.
Linux & macOS
aws ssm update-association \
--association-id 8dfe3659-4309-493a-8755-01234EXAMPLE \
--association-name TestHostnameAssociation2 \
--parameters commands="echo Association" \
--output-location S3Location='{OutputS3Region=us-east-1,OutputS3BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,OutputS3KeyPrefix=logs}' \
--schedule-expression "cron(0 */1 * * ? *)"

Windows
aws ssm update-association ^
--association-id 8dfe3659-4309-493a-8755-01234EXAMPLE ^
--association-name TestHostnameAssociation2 ^
--parameters commands="echo Association" ^
--output-location S3Location='{OutputS3Region=us-east-1,OutputS3BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,OutputS3KeyPrefix=logs}' ^
--schedule-expression "cron(0 */1 * * ? *)"

PowerShell
Update-SSMAssociation `
-AssociationId b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE `
-AssociationName TestHostnameAssociation2 `
-Parameter @{"commands"="echo Association"} `
-S3Location_OutputS3BucketName DOC-EXAMPLE-BUCKET `
-S3Location_OutputS3KeyPrefix logs `
-S3Location_OutputS3Region us-east-1 `
-ScheduleExpression "cron(0 */1 * * ? *)"
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O seguinte exemplo atualiza uma associação existente para alterar o nome para
CalendarAssociation. A nova associação é executada quando o calendário está aberto e grava a
saída do comando no bucket do Amazon S3 especificado.
Linux & macOS
aws ssm update-association \
--association-id 8dfe3659-4309-493a-8755-01234EXAMPLE \
--association-name CalendarAssociation \
--parameters commands="echo Association" \
--output-location S3Location='{OutputS3Region=us-east-1,OutputS3BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,OutputS3KeyPrefix=logs}' \
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar2"

Windows
aws ssm update-association ^
--association-id 8dfe3659-4309-493a-8755-01234EXAMPLE ^
--association-name CalendarAssociation ^
--parameters commands="echo Association" ^
--output-location S3Location='{OutputS3Region=us-east-1,OutputS3BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,OutputS3KeyPrefix=logs}' ^
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar2"

PowerShell
Update-SSMAssociation `
-AssociationId b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE `
-AssociationName CalendarAssociation `
-AssociationName OneTimeAssociation `
-Parameter @{"commands"="echo Association"} `
-S3Location_OutputS3BucketName DOC-EXAMPLE-BUCKET `
-CalendarNames "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar2"

O seguinte exemplo atualiza uma associação existente para alterar o nome para
MultiCalendarAssociation. A nova associação é executada quando os calendários estão
abertos e grava a saída do comando no bucket do Amazon S3 especificado.
Linux & macOS
aws ssm update-association \
--association-id 8dfe3659-4309-493a-8755-01234EXAMPLE \
--association-name MultiCalendarAssociation \
--parameters commands="echo Association" \
--output-location S3Location='{OutputS3Region=us-east-1,OutputS3BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,OutputS3KeyPrefix=logs}' \
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1"
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/testCalendar2"

Windows
aws ssm update-association ^
--association-id 8dfe3659-4309-493a-8755-01234EXAMPLE ^
--association-name MultiCalendarAssociation ^
--parameters commands="echo Association" ^
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--output-location S3Location='{OutputS3Region=us-east-1,OutputS3BucketName=DOCEXAMPLE-BUCKET,OutputS3KeyPrefix=logs}' ^
--calendar-names "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1"
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/testCalendar2"

PowerShell
Update-SSMAssociation `
-AssociationId b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE `
-AssociationName MultiCalendarAssociation `
-Parameter @{"commands"="echo Association"} `
-S3Location_OutputS3BucketName DOC-EXAMPLE-BUCKET `
-CalendarNames "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/testCalendar1"
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/testCalendar2"

3.

Para visualizar a nova versão da associação, execute o seguinte comando.
Linux & macOS
aws ssm describe-association \
--association-id b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE

Windows
aws ssm describe-association ^
--association-id b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE

PowerShell
Get-SSMAssociation `
-AssociationId b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE | Select-Object *

O sistema retorna informações como as seguintes.
Linux & macOS
{

"AssociationDescription": {
"ScheduleExpression": "cron(0 */1 * * ? *)",
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3KeyPrefix": "logs",
"OutputS3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutputS3Region": "us-east-1"
}
},
"Name": "AWS-RunPowerShellScript",
"Parameters": {
"commands": [
"echo Association"
]
},
"LastExecutionDate": 1559316400.338,
"Overview": {
"Status": "Success",
"DetailedStatus": "Success",
"AssociationStatusAggregatedCount": {}
},
"AssociationId": "b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE",
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}

}

"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"LastSuccessfulExecutionDate": 1559316400.338,
"LastUpdateAssociationDate": 1559316389.753,
"Date": 1559314038.532,
"AssociationVersion": "2",
"AssociationName": "TestHostnameAssociation2",
"Targets": [
{
"Values": [
"Windows"
],
"Key": "tag:Environment"
}
]

Windows
{

}

"AssociationDescription": {
"ScheduleExpression": "cron(0 */1 * * ? *)",
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3KeyPrefix": "logs",
"OutputS3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutputS3Region": "us-east-1"
}
},
"Name": "AWS-RunPowerShellScript",
"Parameters": {
"commands": [
"echo Association"
]
},
"LastExecutionDate": 1559316400.338,
"Overview": {
"Status": "Success",
"DetailedStatus": "Success",
"AssociationStatusAggregatedCount": {}
},
"AssociationId": "b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"LastSuccessfulExecutionDate": 1559316400.338,
"LastUpdateAssociationDate": 1559316389.753,
"Date": 1559314038.532,
"AssociationVersion": "2",
"AssociationName": "TestHostnameAssociation2",
"Targets": [
{
"Values": [
"Windows"
],
"Key": "tag:Environment"
}
]
}

PowerShell
AssociationId
AssociationName

: b85ccafe-9f02-4812-9b81-01234EXAMPLE
: TestHostnameAssociation2
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AssociationVersion
: 2
AutomationTargetParameterName :
ComplianceSeverity
:
Date
: 5/31/2019 2:47:18 PM
DocumentVersion
: $DEFAULT
InstanceId
:
LastExecutionDate
: 5/31/2019 3:26:40 PM
LastSuccessfulExecutionDate
: 5/31/2019 3:26:40 PM
LastUpdateAssociationDate
: 5/31/2019 3:26:29 PM
MaxConcurrency
:
MaxErrors
:
Name
: AWS-RunPowerShellScript
OutputLocation
:
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAssociationOutputLocation
Overview
:
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
Parameters
: {[commands,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
ScheduleExpression
: cron(0 */1 * * ? *)
Status
:
Targets
: {tag:Environment}

Excluir uma associação
O procedimento a seguir descreve como excluir uma associação do State Manager usando o AWS
Management Console.

Para excluir uma associação
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha State Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.

Escolha uma associação criada e selecione Delete (Excluir).

Executar grupos do Auto Scaling com associações
A prática recomendada ao usar associações para executar grupos do Auto Scaling é usar destinos de
etiquetas. Não usar tags pode fazer com que você atinja o limite de associação.
Se todos os nós estiverem marcados com a mesma chave e valor, você precisará apenas de uma
associação para executar seu grupo do Auto Scaling. O seguinte procedimento descreve como criar essa
associação.

Para criar uma associação que executa grupos do Auto Scaling
1.

Verifique se todos os nós no grupo do Auto Scaling estão marcados com a mesma chave e valor. Para
obter mais instruções sobre como marcar nós, consulte Marcar grupos e instâncias do Auto Scaling no
Manual do usuário do AWS Auto Scaling.

2.

Crie uma associação usando o procedimento em Criar associações (p. 1086).
Se estiver trabalhando no console, escolha Specify instance tags (Especificar etiquetas de instância)
no campo Targets (Destinos). Para Instance tags (Tags da instância), insira a chave e o valor da Tag
para o grupo de Auto Scaling.
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Se você estiver usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI), especifique --targets
Key=tag:tag-key,Values=tag-value onde a chave e o valor corresponderem às tags que você
aplicou em seus nós.

Visualizar históricos de associação
Você pode visualizar todas as execuções de determinado ID de associação usando a operação de API
DescribeAssociationExecutions. Use esta operação para ver o status, o status detalhado, os resultados, o
tempo de execução mais recente e outras informações sobre uma associação do State Manager. O State
Manager é um recurso do AWS Systems Manager. Essa operação de API também inclui filtros para ajudálo a localizar as associações de acordo com os critérios que você especifica. Por exemplo, você pode
especificar uma data e hora e usar o filtro GREATER_THAN para visualizar as execuções processadas
após a data e a hora especificadas.
Se, por exemplo, uma execução de associação falhou, você pode analisar os detalhes de determinada
execução usando a operação de API DescribeAssociationExecutionTargets. Essa operação mostra os
recursos, como IDs de nós, nos quais a associação executou e os vários status de associação. Assim você
pode ver qual recurso ou nó não conseguiu executar uma associação. Com o ID do recurso, você pode
visualizar os detalhes da execução do comando para ver qual etapa falhou em um comando.
Os exemplos desta seção também incluem informações sobre como usar a operação de API
StartAssociationsOnce para executar uma associação uma vez no momento da criação. Você pode
usar essa opração de API quando investigar execuções de associação com falha. Se você vir que uma
associação falhou, poderá fazer uma alteração no recurso e, em seguida, executar imediatamente a
associação para ver se a alteração no recurso faz com que a associação seja executada com êxito.

Visualizar históricos de associação (console)
Use o seguinte procedimento para visualizar o histórico de execução de determinado ID de associação e,
em seguida, visualizar os detalhes da execução de um ou mais recursos.

Para visualizar o histórico de execução de determinado ID de associação
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

Selecione State Manager.

3.

No campo Association id (ID da associação), escolha uma associação cujo histórico você deseja
visualizar.

4.

Escolha o botão View details (Visualizar detalhes).

5.

Escolha a guia Execution history (Histórico de execução).

6.

Escolha uma associação da qual você deseja visualizar os detalhes da execução no nível de recurso.
Por exemplo, escolha uma associação que mostra um status de Failed (Com falha). Em seguida, você
pode visualizar os detalhes de execução dos nós que não conseguiram executar a associação.
Use os filtros da caixa de pesquisa para localizar a execução cujos detalhes você deseja visualizar.

7.

Escolha um ID de execução. A página Association execution targets (Destinos de execução da
associação) é aberta. Essa página mostra todos os recursos que executaram a associação.

8.

Escolha um ID de recurso para visualizar as informações específicas sobre esse recurso.
Use os filtros da caixa de pesquisa para localizar o recurso cujos detalhes você deseja visualizar.
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9.

Se você está investigando uma associação que não foi executada, pode usar o botão Apply
association now (Aplicar associação agora) para executar uma associação uma vez no momento
da criação. Depois que você fizer alterações no recurso que não conseguiu executar a associação,
escolha o link Association ID (ID da associação) na navegação estruturada.

10. Escolha o botão Apply association now (Aplicar associação agora). Após a execução ser concluída,
verifique se a execução da associação foi bem-sucedida.

Visualizar históricos de associação (linha de comando)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) (no Linux ou no
Windows) ou o AWS Tools for PowerShell para visualizar o histórico de execução de um ID de associação
específico. Depois disso, o procedimento descreve como visualizar detalhes de execução de um ou mais
recursos.

Para visualizar o histórico de execução de determinado ID de associação
1.

Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para visualizar uma lista de execuções para determinado ID de
associação.
Linux & macOS
aws ssm describe-association-executions \
--association-id ID \
--filters Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=GREATER_THAN

Note
Esse comando inclui um filtro para limitar os resultados somente para as execuções
que ocorreram após uma data e hora específicas. Para visualizar todas as execuções
de um determinado ID de associação, remova o parâmetro --filters e o valor
Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=GREATER_THAN.
Windows
aws ssm describe-association-executions ^
--association-id ID ^
--filters Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=GREATER_THAN

Note
Esse comando inclui um filtro para limitar os resultados somente para as execuções
que ocorreram após uma data e hora específicas. Para visualizar todas as execuções
de um determinado ID de associação, remova o parâmetro --filters e o valor
Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=GREATER_THAN.
PowerShell
Get-SSMAssociationExecution `
-AssociationId ID `
-Filter
@{"Key"="CreatedTime";"Value"="2019-06-01T19:15:38.372Z";"Type"="GREATER_THAN"}
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Note

Esse comando inclui um filtro para limitar os resultados somente para as execuções
que ocorreram após uma data e hora específicas. Para visualizar todas as execuções
de um determinado ID de associação, remova o parâmetro -Filter e o valor
@{"Key"="CreatedTime";"Value"="2019-06-01T19:15:38.372Z";"Type"="GREATER_THAN"}.
O sistema retorna informações como as seguintes.hr-department
Linux & macOS
{

}

"AssociationExecutions":[
{
"Status":"Success",
"DetailedStatus":"Success",
"AssociationId":"c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId":"76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE",
"CreatedTime":1523986028.219,
"AssociationVersion":"1"
},
{
"Status":"Success",
"DetailedStatus":"Success",
"AssociationId":"c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId":"791b72e0-f0da-4021-8b35-f95dfEXAMPLE",
"CreatedTime":1523984226.074,
"AssociationVersion":"1"
},
{
"Status":"Success",
"DetailedStatus":"Success",
"AssociationId":"c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId":"ecec60fa-6bb0-4d26-98c7-140308EXAMPLE",
"CreatedTime":1523982404.013,
"AssociationVersion":"1"
}
]

Windows
{

"AssociationExecutions":[
{
"Status":"Success",
"DetailedStatus":"Success",
"AssociationId":"c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId":"76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE",
"CreatedTime":1523986028.219,
"AssociationVersion":"1"
},
{
"Status":"Success",
"DetailedStatus":"Success",
"AssociationId":"c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId":"791b72e0-f0da-4021-8b35-f95dfEXAMPLE",
"CreatedTime":1523984226.074,
"AssociationVersion":"1"
},
{
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}

]

}

"Status":"Success",
"DetailedStatus":"Success",
"AssociationId":"c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE",
"ExecutionId":"ecec60fa-6bb0-4d26-98c7-140308EXAMPLE",
"CreatedTime":1523982404.013,
"AssociationVersion":"1"

PowerShell
AssociationId
AssociationVersion
CreatedTime
DetailedStatus
ExecutionId
LastExecutionDate
ResourceCountByStatus
Status

:
:
:
:
:
:
:
:

c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE
1
8/18/2019 2:00:50 AM
Success
76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE
1/1/0001 12:00:00 AM
{Success=1}
Success

AssociationId
AssociationVersion
CreatedTime
DetailedStatus
ExecutionId
LastExecutionDate
ResourceCountByStatus
Status

:
:
:
:
:
:
:
:

c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE
1
8/11/2019 2:00:54 AM
Success
791b72e0-f0da-4021-8b35-f95dfEXAMPLE
1/1/0001 12:00:00 AM
{Success=1}
Success

AssociationId
AssociationVersion
CreatedTime
DetailedStatus
ExecutionId
LastExecutionDate
ResourceCountByStatus
Status

:
:
:
:
:
:
:
:

c336d2ab-09de-44ba-8f6a-6136cEXAMPLE
1
8/4/2019 2:01:00 AM
Success
ecec60fa-6bb0-4d26-98c7-140308EXAMPLE
1/1/0001 12:00:00 AM
{Success=1}
Success

Você pode limitar os resultados usando um ou mais filtros. O exemplo a seguir retorna todas as
associações que foram executadas antes de uma data e hora específicas.
Linux & macOS
aws ssm describe-association-executions \
--association-id ID \
--filters Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=LESS_THAN

Windows
aws ssm describe-association-executions ^
--association-id ID ^
--filters Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=LESS_THAN

PowerShell
Get-SSMAssociationExecution `
-AssociationId 14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE `
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@{"Key"="CreatedTime";"Value"="2019-06-01T19:15:38.372Z";"Type"="LESS_THAN"}

O exemplo a seguir retorna todas as associações que foram executadas com êxito após uma data e
hora específicas.
Linux & macOS
aws ssm describe-association-executions \
--association-id ID \
--filters Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=GREATER_THAN
Key=Status,Value=Success,Type=EQUAL

Windows
aws ssm describe-association-executions ^
--association-id ID ^
--filters Key=CreatedTime,Value="2018-04-10T19:15:38.372Z",Type=GREATER_THAN
Key=Status,Value=Success,Type=EQUAL

PowerShell
Get-SSMAssociationExecution `
-AssociationId 14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE `
-Filter @{
"Key"="CreatedTime";
"Value"="2019-06-01T19:15:38.372Z";
"Type"="GREATER_THAN"
},
@{
"Key"="Status";
"Value"="Success";
"Type"="EQUAL"
}

3.

Execute o seguinte comando para visualizar todos os destinos em que determinada execução foi
realizada.
Linux & macOS
aws ssm describe-association-execution-targets \
--association-id ID \
--execution-id ID

Windows
aws ssm describe-association-execution-targets ^
--association-id ID ^
--execution-id ID

PowerShell
Get-SSMAssociationExecutionTarget `
-AssociationId 14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE `
-ExecutionId 76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE
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Você pode limitar os resultados usando um ou mais filtros. O exemplo a seguir retorna informações
sobre todos os destinos em que a associação não foi executada.
Linux & macOS
aws ssm describe-association-execution-targets \
--association-id ID \
--execution-id ID \
--filters Key=Status,Value="Failed"

Windows
aws ssm describe-association-execution-targets ^
--association-id ID ^
--execution-id ID ^
--filters Key=Status,Value="Failed"

PowerShell
Get-SSMAssociationExecutionTarget `
-AssociationId 14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE `
-ExecutionId 76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE `
-Filter @{
"Key"="Status";
"Value"="Failed"
}

O exemplo a seguir retorna informações sobre determinado nó gerenciado em que uma associação
não foi executada.
Linux & macOS
aws ssm describe-association-execution-targets \
--association-id ID \
--execution-id ID \
--filters Key=Status,Value=Failed Key=ResourceId,Value="i-02573cafcfEXAMPLE"
Key=ResourceType,Value=ManagedInstance

Windows
aws ssm describe-association-execution-targets ^
--association-id ID ^
--execution-id ID ^
--filters Key=Status,Value=Failed Key=ResourceId,Value="i-02573cafcfEXAMPLE"
Key=ResourceType,Value=ManagedInstance

PowerShell
Get-SSMAssociationExecutionTarget `
-AssociationId 14bea65d-5ccc-462d-a2f3-e99c8EXAMPLE `
-ExecutionId 76a5a04f-caf6-490c-b448-92c02EXAMPLE `
-Filter @{
"Key"="Status";
"Value"="Success"
},
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@{
"Key"="ResourceId";
"Value"="i-02573cafcfEXAMPLE"
},
@{
"Key"="ResourceType";
"Value"="ManagedInstance"
}

4.

Se você está investigando uma associação que não foi executada, pode usar a operação de API
StartAssociationsOnce para executar uma associação imediatamente, e apenas uma vez. Depois de
fazer alterações no recurso no qual a associação falhou, execute o seguinte comando para executar a
associação imediatamente e apenas uma vez.
Linux & macOS
aws ssm start-associations-once \
--association-id ID

Windows
aws ssm start-associations-once ^
--association-id ID

PowerShell
Start-SSMAssociationsOnce `
-AssociationId ID

Trabalhar com associações usando o IAM
O State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, usa targets (p. 1082) (destinos) para
escolher com quais instâncias você configura suas associações. Originalmente, as associações foram
criadas especificando um nome de documento (Name) e ID da instância (InstanceId). Isso criou
uma associação entre um documento e uma instância ou instância gerenciada. As associações eram
identificadas por esses parâmetros. Esses parâmetros agora estão obsoletos, mas ainda são suportados.
Os recursos instance e managed-instance foram adicionados como recursos para ações com Name e
InstanceId.
AWS Identity and Access Management O comportamento de imposição de políticas (IAM) depende do tipo
de recurso especificado. Recursos para operações do State Manager são aplicadas somente com base
na solicitação passada. O State Manager não executa uma verificação profunda das propriedades dos
recursos na sua conta. Uma solicitação só é validada em relação a recursos de política se o parâmetro de
solicitação contiver os recursos de política especificados. Por exemplo, se você especificar uma instância
no bloco de recursos, a política será imposta se a solicitação usar o parâmetro InstanceId. O parâmetro
Targets para cada recurso na conta não é verificado para esse InstanceId.
A seguir estão alguns casos com comportamento confuso:
• DescribeAssociation, DeleteAssociation e UpdateAssociation usam os recursos instance, managedinstance e document para especificar a forma defasada de se referir a associações. Isso inclui todas
as associações criadas com o parâmetro InstanceId defasado.
• CreateAssociation, CreateAssociationBatch e UpdateAssociation usam recursos da instance e das
managed-instance para especificar a maneira defasada de se referir a associações. Isso inclui todas
as associações criadas com o parâmetro InstanceId defasado. O tipo de recurso document é parte
da maneira obsoleta de se referir a associações e é uma propriedade real de uma associação. Isso
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significa que você pode construir políticas do IAM com permissões Permitir ou Negar para as ações Criar
e Atualizar com base no nome do documento.
Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM com o Systems Manager, consulte Identity
and Access Management para o AWS Systems Manager (p. 1457) ou Ações, recursos e chaves de
condição para o AWS Systems Manager na Referência de autorização do serviço.

Demonstrações do State Manager do AWS Systems
Manager
As demonstrações a seguir mostram como criar e configurar associações do State Manager usando o
console do Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Essas demonstrações
mostram também como executar automaticamente tarefas administrativas comuns usando o State
Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Tópicos
• Demonstração: Criar associações que executam arquivos MOF (p. 1111)
• Demonstração: Criar associações que executam manuais do Ansible (p. 1121)
• Demonstração: Criar associações que executam receitas do Chef (p. 1127)
• Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI) (p. 1136)
• Demonstração: Atualizar drivers de PV automaticamente em instâncias do EC2 para Windows Server
(console) (p. 1138)

Demonstração: Criar associações que executam arquivos MOF
Você pode executar arquivos Managed Object Format (MOF) para impor um estado desejado nos
nós gerenciados do Windows Server com o State Manager, um recurso do AWS Systems Manager,
usando o documento SSM AWS-ApplyDSCMofs. O documento AWS-ApplyDSCMofs tem dois modos
de execução: Com o primeiro modo, você pode configurar a associação para verificar e relatar se os nós
gerenciados estão no estado desejado definido nos arquivos MOF especificados. No segundo modo,
você pode executar os arquivos MOF e alterar a configuração de seus nós com base nos recursos e
seus valores definidos nos arquivos MOF. O documento AWS-ApplyDSCMofs permite que você faça
download e execute arquivos de configuração MOF do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), um
compartilhamento local ou um site seguro com um domínio HTTPS.
O State Manager registra e relata o status de cada execução de arquivo MOF durante cada execução
de associação. O State Manager também informa a saída de cada execução de arquivo MOF como um
evento de conformidade que você pode visualizar na página Conformidade do AWS Systems Manager.
A execução do arquivo MOF é criada na configuração de estado desejado do Windows PowerShell
(PowerShell DSC). O PowerShell DSC é uma plataforma declarativa usada para configuração, implantação
e gerenciamento de sistemas Windows. O PowerShell DSC permite que os administradores descrevam,
em documentos de texto simples chamados configurações de DSC, como desejam que um servidor seja
configurado. A configuração do PowerShell DSC é um script do PowerShell especializado que informa
o que fazer, mas não como fazer. Executar a configuração produz um arquivo MOF. O arquivo MOF
pode ser aplicado a um ou mais servidores para atingir a configuração desejada para esses servidores.
Os recursos do PowerShell DSC fazem o trabalho real de aplicação da configuração. Para obter mais
informações, consulte Visão geral de configuração de estado desejado do Windows PowerShell.
Tópicos
• Usar o Amazon S3 para armazenar artefatos (p. 1112)
• Resolver credenciais em arquivos MOF (p. 1112)
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• Usar tokens em arquivos MOF (p. 1113)
•
•
•
•

Pré-requisitos (p. 1114)
Criar uma associação que executa arquivos MOF (p. 1114)
Solução de problemas (p. 1118)
Visualizar detalhes de conformidade de recurso do DSC (p. 1120)

Usar o Amazon S3 para armazenar artefatos
Se você estiver usando o Amazon S3 para armazenar módulos do PowerShell, arquivos MOF, relatórios
de conformidade ou relatórios de status, a função do AWS Identity and Access Management (IAM) usada
pelo SSM Agent do AWS Systems Manager deverá ter permissões GetObject e ListBucket no bucket.
Se você não fornecer essas permissões, o sistema retornará um erro de acesso negado. Abaixo estão
informações importantes sobre como armazenar artefatos no Amazon S3.
• Se o bucket estiver em uma conta da Conta da AWS diferente, você deverá criar uma política de recurso
de bucket que conceda as permissões GetObject e ListBucket para a conta (ou a função IAM).
• Se você quiser usar recursos do DSC personalizados, poderá fazer download desses recursos de
um bucket do Amazon S3. Você pode também instalá-los automaticamente a partir da galeria do
PowerShell.
• Se você estiver usando o Amazon S3 como uma origem de módulo, precisará fazer upload do módulo
como um arquivo Zip com distinção entre letras maiúsculas e minúsculas no seguinte formato:
ModuleName_ModuleVersion.zip. Por exemplo: MyModule_1.0.0.zip.
• Todos os arquivos devem estar na raiz do bucket. As estruturas da pasta não são compatíveis.

Resolver credenciais em arquivos MOF
As credenciais são resolvidas usando o AWS Secrets Manager ou AWS Systems Manager Parameter
Store (p. 270). Isso permite que você configure a rotação de credencial automática. Isso também permite
que o DSC propague automaticamente credenciais para seus servidores sem reimplantar os MOFs.
Para usar uma chave secreta AWS Secrets Manager em uma configuração, crie um objeto PSCredential
onde o nome de usuário é SecretId ou SecretARN do segredo que contém a credencial. Você pode
especificar qualquer valor para a senha. O valor é ignorado. Veja um exemplo a seguir.
Configuration MyConfig
{
$ss = ConvertTo-SecureString -String 'a_string' -AsPlaintext -Force
$credential = New-Object PSCredential('a_secret_or_ARN', $ss)

}

Node localhost
{
File file_name
{
DestinationPath = 'C:\MyFile.txt'
SourcePath = '\\FileServer\Share\MyFile.txt'
Credential = $credential
}
}

Compile o MOF usando a configuração PsAllowPlaintextPassword em dados de configuração. Isso é
aceitável, pois a credencial contém apenas um rótulo.
No Secrets Manager, certifique-se de que o nó tenha acesso GetSecretValue em uma política gerenciada
do IAM e, opcionalmente, na política de recurso secreta se houver. Para trabalhar com o DSC, o segredo
deverá estar no seguinte formato.
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{ 'Username': 'a_name', 'Password': 'a_password' }

O segredo pode ter outras propriedades (por exemplo, propriedades utilizadas para rotação), mas deve ter
pelo menos as propriedades de nome de usuário e senha.
É recomendável que você use um método de rotação de vários usuários, onde há dois nomes de usuário
e senhas diferentes, e a função de rotação AWS Lambda alterna entre eles. Esse método permite que
você tenha várias contas ativas e, ao mesmo tempo, elimine o risco de bloqueio de um usuário durante a
rotação.

Usar tokens em arquivos MOF
Os tokens permitem modificar valores de propriedade de recurso após o MOF ser compilado. Isso
permite que você reutilize arquivos MOF comuns em vários servidores que exigem configurações muito
semelhantes.
A substituição de token funciona apenas para as propriedades de recurso do tipo String. No entanto,
se o recurso tiver uma propriedade de nó CIM aninhada, ele também resolverá tokens de propriedades
String nesse nó CIM. Não é possível usar substituição de token para números ou matrizes.
Por exemplo, considere um cenário em que você está usando o recurso e xComputerManagement e
deseja renomear o computador usando DSC. Normalmente, você precisaria de um arquivo MOF dedicado
para essa máquina. No entanto, com o suporte de token, você pode criar um único arquivo MOF e aplicálo a todos os seus nós. Na propriedade ComputerName, em vez de codificar o nome do computador no
MOF, você pode usar um token do tipo tag de instância. O valor é resolvido durante a análise de MOF.
Veja o exemplo a seguir.
Configuration MyConfig
{
xComputer Computer
{
ComputerName = '{tag:ComputerName}'
}
}

Em seguida, defina uma tag no nó gerenciado no console do Systems Manager ou uma tag do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2. Quando você executa o documento, o
script substitui o token {tag:ComputerName} para o valor da tag da instância.
Você também pode combinar várias tags em uma única propriedade, por exemplo:
Configuration MyConfig
{
File MyFile
{
DestinationPath = '{env:TMP}\{tag:ComputerName}'
Type = 'Directory'
}
}

Há cinco tipos diferentes de tokens que você pode usar:
• tag: Amazon EC2 ou tags de nós gerenciados.
• tagb64: é igual à tag, mas o sistema usa base64 para decodificar o valor. Isso permite que você use
caracteres especiais em valores de tag.
• env: resolve variáveis de ambiente.
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• ssm: valores do Parameter Store. Somente os tipos string e string segura têm suporte.
• tagssm: é igual à tag, mas se a tag não estiver definida no nó, o sistema tentará resolver o valor de um
parâmetro do Systems Manager com o mesmo nome. Isso é útil em situações em que você deseja um
"valor global padrão", mas quer substituí-lo em um único nó (por exemplo, implantações de uma caixa).
Veja um exemplo de Parameter Store que usa o tipo de token ssm.
File MyFile
{
DestinationPath = "C:\ProgramData\ConnectionData.txt"
Content = "{ssm:%servicePath%/ConnectionData}"
}

Os tokens desempenham um papel importante para reduzir o código redundante tornando arquivos MOF
genéricos e reutilizáveis. Se você pode evitar o arquivo MOF específico do servidor, não há necessidade
de um serviço de criação de MOF. Um serviço de criação de MOF aumenta os custos, reduz o tempo de
provisionamento e aumenta o risco de oscilações de configuração entre nós agrupados devido a diferentes
versões do módulo a ser instalado no servidor de compilação quando os MOFs foram compilados.

Pré-requisitos
Antes de criar uma associação que executa arquivos MOF, verifique se os nós gerenciados têm os
seguintes pré-requisitos instalados:
• Windows PowerShell versão 5.0 ou posterior. Para obter mais informações, consulte Requisitos do
sistema Windows PowerShell no site Microsoft.com.
• AWS Tools for Windows PowerShell versão 3.3.261.0 ou posterior.
• SSM Agent versão 2.2 ou posterior.

Criar uma associação que executa arquivos MOF
Para criar uma associação que executa arquivos MOF
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.

Escolha State Manager e, em seguida, Create Association (Criar associação).

4.

No campo Name, especifique um nome. Isso é opcional, mas recomendado. Um nome pode ajudar
você a compreender a finalidade da associação quando a criou. Espaços não são permitidos no
nome.

5.

Na lista Document (Documento), escolha AWS-ApplyDSCMofs.

6.

Na seção Parameters, especifique suas opções para os parâmetros de entrada necessários e
opcionais.
a.

Mofs To Apply (MOFs para aplicar): especifique um ou mais arquivos MOF a serem executados
quando essa associação é executada. Use vírgulas para separar uma lista de arquivos MOF.
Você pode especificar as seguintes opções para localizar o arquivo MOF.
• Um nome de bucket do Amazon S3. Os nomes de bucket devem usar letras minúsculas.
Especifique essas informações usando o formato a seguir.
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s3:doc-example-bucket:MOF_file_name.mof

Se você quiser especificar uma Região da AWS, use o formato a seguir.
s3:bucket_Region:doc-example-bucket:MOF_file_name.mof

• Um site seguro. Especifique essas informações usando o formato a seguir.
https://domain_name/MOF_file_name.mof

Aqui está um exemplo.
https://www.example.com/TestMOF.mof

• Um sistema de arquivos em um compartilhamento local. Especifique essas informações usando
o formato a seguir.
\server_name\shared_folder_name\MOF_file_name.mof

Aqui está um exemplo.
\StateManagerAssociationsBox\MOFs_folder\MyMof.mof

b.

Service Path (Caminho do serviço): (opcional) um caminho de serviço é um prefixo do bucket
do Amazon S3 no qual você deseja gravar relatórios e informações de status. Ou, um caminho
de serviço é um caminho para tags com base no parâmetro Parameter Store. Ao resolver tags
com base em parâmetros, o sistema usa {ssm:%servicePath%/parameter_name} para injetar o
valor servicePath no nome do parâmetro. Por exemplo, se o caminho de serviço é "WebServers/
Produção", os sistemas resolve o parâmetro como: WebServers/Production/parameter_name.
Isso é útil para quando você estiver executando vários ambientes na mesma conta.

c.

Report Bucket Name (Nome do bucket de relatórios): (opcional) insira o nome de um bucket do
Amazon S3 em que você deseja gravar dados de conformidade. Os relatórios são salvos nesse
bucket no formato JSON.

Note
Você pode prefixar o nome do bucket com uma região em que o bucket está localizado.
Veja um exemplo: us-west-2:MyMOFBucket. Se você estiver usando um proxy para
endpoints do Amazon S3 em uma região específica que não inclua us-east-1, prefixe o
nome do bucket com uma região. Se o nome do bucket não for prefixado, ele detectará
automaticamente a região do bucket usando o endpoint us-east-1.
d.

Mof Operation Mode (Modo de operação do Mof): escolha o comportamento State Manager ao
executar a associação AWS-ApplyDSCMofs:
• Apply (Aplicar): corrija as configurações de nó que não são compatíveis.
• ReportOnly (Somente relatar): não corrija configurações de nó, mas registre todos os dados de
conformidade e relate nós que não são compatíveis.

e.

Status Bucket Name (Nome do bucket de status): (opcional) insira o nome de um bucket do
Amazon S3 em que você deseja gravar informações de status de execução do MOF. Esses
relatórios de status são resumos da execução de conformidade mais recente de um nó. Isso
significa que o relatório será substituído na próxima vez que a associação executar arquivos
MOF.
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Note
Você pode prefixar o nome do bucket com uma região em que o bucket está localizado.
Veja um exemplo: us-west-2:doc-example-bucket Se você estiver usando um
proxy para endpoints do Amazon S3 em uma região específica que não inclua us-east-1,
prefixe o nome do bucket com uma região. Se o nome do bucket não for prefixado, ele
detectará automaticamente a região do bucket usando o endpoint us-east-1.
f.

Module Source Bucket Name (Nome do bucket de origem do módulo): (opcional) insira o nome
de um bucket do Amazon S3 que contém arquivos de módulo do PowerShell. Se você especificar
None, deverá escolher True para a próxima opção, Allow PS Gallery Module Source.

Note
Você pode prefixar o nome do bucket com uma região em que o bucket está localizado.
Veja um exemplo: us-west-2:doc-example-bucket Se você estiver usando um
proxy para endpoints do Amazon S3 em uma região específica que não inclua us-east-1,
prefixe o nome do bucket com uma região. Se o nome do bucket não for prefixado, ele
detectará automaticamente a região do bucket usando o endpoint us-east-1.
g.

Allow PS Gallery Module Source: (opcional) escolha True para fazer download de módulos do
PowerShell em https://www.powershellgallery.com/. Se você escolher False, deverá especificar
uma origem para a opção anterior, ModuleSourceBucketName.

h.

Proxy Uri: (opcional) use essa opção para fazer download de arquivos MOF a partir de um
servidor de proxy.

i.

Reboot Behavior: (opcional) especifique um dos seguintes comportamentos de reinicialização se
a execução do arquivo MOF precisar de reinicialização:
• AfterMof (Após MOF): reinicializa o nó depois que todas as execuções de MOF são concluídas.
Mesmo se várias execuções de MOF solicitarem reinicialização, o sistema aguardará até que
todas as execuções de MOF sejam concluídas para reinicializar.
• Immediately (Imediatamente): reinicia o nó sempre que uma execução de MOF solicita. Se
estiver executando vários arquivos MOF que solicitam reinicialização, o nó será reinicializado
várias vezes.
• Never (Nunca): os nós não serão reinicializados, mesmo se a execução de MOF explicitamente
solicitar uma reinicialização.

j.

Use Computer Name For Reporting: (opcional) ative essa opção para usar o nome do computador
para notificar as informações de conformidade. O valor padrão é false (falso), o que significa que
o sistema usa o ID do nó para notificar as informações de conformidade.

k.

Enable Verbose Logging: (opcional) recomendamos que você ative o log detalhado ao implantar
arquivos MOF pela primeira vez.

Important
Quando habilitado, o registro em log detalhado grava mais dados no bucket do Amazon
S3 do que o registro de execução da associação padrão. Isso pode resultar em uma
performance mais lenta e possivelmente em cobranças de armazenamento mais
altas para o Amazon S3. Para reduzir problemas de tamanho do armazenamento,
recomendamos ativar as políticas de ciclo de vida no bucket do Amazon S3. Para obter
mais informações, consulte Como criar uma política de ciclo de vida para um bucket do
S3? no Guia do usuário do console do Amazon Simple Storage Service.
l.

Enable Debug Logging: (opcional) recomendamos que você ative o registro de depuração se
precisar solucionar falhas de MOF. Recomendamos também que você desative essa opção para
uso normal.
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Important
Quando ativado, o registro de depuração grava mais dados no bucket do Amazon
S3 do que o registro de execução da associação padrão. Isso pode resultar em uma
performance mais lenta e possivelmente em cobranças de armazenamento mais
altas para o Amazon S3. Para reduzir problemas de tamanho do armazenamento,
recomendamos ativar as políticas de ciclo de vida no bucket do Amazon S3. Para obter
mais informações, consulte Como criar uma política de ciclo de vida para um bucket do
S3? no Guia do usuário do console do Amazon Simple Storage Service.
m. Compliance Type: (opcional) especifique o tipo de conformidade a ser usado para relatar
informações de conformidade. O tipo de conformidade padrão é Custom:DSC. Se você criar
várias associações que executam arquivos MOF, certifique-se de especificar um tipo de
conformidade diferente para cada associação. Caso contrário, cada associação adicional que use
Custom:DSC substituirá os dados de conformidade existentes.
n.

Pre Reboot Script (Script pré-reinicialização): (opcional) especifique um script para executar
se a configuração indicou que uma reinicialização é necessária. O script é executado antes da
reinicialização. O script deve ser uma única linha. Separe linhas adicionais usando ponto-evírgula.

7.

Na seção Targets (Destinos), escolha Specifying tags (Especificação de tags) ou Manually Selecting
Instance (Seleção manual da instância). Se você optar por definir o destino dos recursos usando
tags, insira uma chave de tag e um valor da tag nos campos fornecidos. Para obter mais informações
sobre como usar destinos, consulte Sobre destinos e controles de taxa em associações do State
Manager (p. 1082).

8.

Na seção Specify schedule (Especificar programação), escolha On Schedule (Na programação) ou
No schedule (Sem programação). Se você escolher On Schedule (Na programação), use os botões
fornecidos para criar uma programação cron ou rate para a associação.

9.

Na seção Advanced options:
• Em Compliance severity, escolha um nível de gravidade para a associação. Relatórios de
conformidade indicam se o estado é compatível ou não, juntamente com o nível de gravidade que
você indicar aqui. Para mais informações, consulte Sobre a conformidade de associações do State
Manager (p. 871).

10. Na seção Rate control (Controle de taxa), configure opções para executar associações do State
Manager na frota de nós gerenciados. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte
Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).
Na seção Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha Targets (Destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar a
associação simultaneamente.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que pode
executar a associação simultaneamente.
Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
• Escolha Errors (Erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes de o State
Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes de o
State Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
11. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.
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Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
12. Escolha Create Association (Criar associação).
O State Manager cria e executa imediatamente a associação nos nós ou destinos especificados. Após a
execução inicial, a associação é executada em intervalos de acordo com o agendamento que você definiu
e de acordo com as seguintes regras:
• O State Manager executa associações em nós que estiverem online quando o intervalo for iniciado e
ignora os nós offline.
• O State Manager tenta executar a associação em todos os nós configurados durante um intervalo.
• Se uma associação não for executada durante um intervalo (porque, por exemplo, um valor de
simultaneidade limita o número de nós que podem processar a associação de uma só vez), o State
Manager tentará executar a associação durante o próximo intervalo.
• O State Manager registra o histórico de todos os intervalos ignorados. Você pode visualizar o histórico
na guia Execution History.

Note
O AWS-ApplyDSCMofs é um documento do Command do Systems Manager. Isso significa que
você também pode executar esse documento usando o Run Command, um recurso do AWS
Systems Manager. Para mais informações, consulte Enviar comandos usando o Run Command
do Systems Manager (p. 1036).

Solução de problemas
Esta seção inclui informações para ajudá-lo a solucionar problemas ao criar associações que executam
arquivos MOF.
Ativar registro em log aprimorado
Como primeiro passo para a solução de problemas, ative o registro aprimorado. Mais especificamente,
faça o seguinte:
1.

Verifique se a associação está configurada para gravar a saída do comando no Amazon S3 ou no
Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch).

2.

Defina o parâmetro Enable Verbose Logging como True.

3.

Defina o parâmetro Enable Debug Logging como True.

Com registro detalhado e de depuração ativado, o arquivo de saída Stdout inclui detalhes sobre a
execução do script. Esse arquivo de saída pode ajudar a identificar onde o script falhou. O arquivo de
saída Stderr contém erros que ocorreram durante a execução do script.

Problemas comuns
Esta seção inclui informações sobre problemas comuns que podem ocorrer ao criar associações que
executam arquivos MOF e etapas para solucionar esses problemas.
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Meu MOF não foi aplicado
Se State Manager não conseguiu aplicar a associação aos seus nós, comece examinando o arquivo de
saída Stderr. Esse arquivo pode ajudá-lo a compreender a causa raiz do problema. Além disso, verifique o
seguinte:
• O nó tem as permissões de acesso necessárias para todos os buckets do Amazon S3 relacionados ao
MOF. Especificamente:
• Permissões s3:GetObject: necessárias para arquivos MOF em buckets do Amazon S3 privados, bem
como em módulos personalizados em buckets do Amazon S3.
• Permissão s3:PutObject: necessária para gravar relatórios de conformidade e status de conformidade
em buckets do Amazon S3.
• Se você estiver usando tags, certifique-se de que o nó tenha a política do IAM necessária.
Usar tags exige que a função do IAM da instância tenha uma política que permita as ações as
ec2:DescribeInstances e ssm:ListTagsForResource.
• Verifique se o nó tem as tags esperadas ou os parâmetros atribuídos.
• Verifique se as tags ou os parâmetros do SSM estão escritos corretamente.
• Tente aplicar o MOF localmente no nó para garantir que não haja um problema com o arquivo MOF em
si.
Meu MOF parecia falhar, mas a execução do Systems Manager foi bem-sucedida
Se o documento AWS-ApplyDSCMofs foi executado com êxito, o status da execução do Systems
Manager será Success (Êxito). Esse status não reflete o status de conformidade de seu nó com os
requisitos de configuração no arquivo MOF. Para visualizar o status de conformidade de seus nós,
visualize os relatórios de conformidade. Você pode visualizar um relatório JSON no bucket de relatórios
do Amazon S3. Isso se aplica às execuções Run Command e State Manager. Além disso, para o State
Manager, você pode visualizar detalhes de conformidade na página Compliance (Conformidade) do
Systems Manager.
Estados de Stderr: falha de resolução de nome ao tentar entrar em contato com o serviço
Esse erro indica que o script não pode atingir um serviço remoto. O mais provável é que o script não
consiga alcançar o Amazon S3. Esse problema geralmente ocorre quando o script tenta gravar relatórios
de conformidade ou status de conformidade no bucket do Amazon S3 fornecido nos parâmetros do
documento. Normalmente, esse erro ocorre quando um ambiente de computação usa um firewall ou proxy
transparente que inclui uma lista de permissões. Para resolver esse problema:
• Use a sintaxe do bucket específico da região para todos os parâmetros do bucket do Amazon S3. Por
exemplo, o parâmetro Mofs to Apply deve ser formatado da seguinte forma:
s3:bucket-region:bucket-name:mof-file-name.mof.
Exemplo: s3:us-west-2:doc-example-bucket:my-mof.mof
Os nomes de bucket Report, Status e Module Source devem ser formatados da seguinte forma:
bucket-region:bucket-name. Aqui está um exemplo: us-west-1:doc-example-bucket
• Se a sintaxe específica da região não corrigir o problema, verifique se os nós de destino podem acessar
o Amazon S3 na região desejada. Para verificar isso:
1. Localize o nome do endpoint do Amazon S3 na região do Amazon S3 apropriada. Para obter
informações, consulte Endpoints de serviço do Amazon S3 na Referência geral da Amazon Web
Services.
2. Faça login no nó de destino e execute o comando ping a seguir:
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ping s3.s3-region.amazonaws.com

Uma falha de ping significa que o Amazon S3 está inativo ou um firewall/proxy transparente está
bloqueando o acesso à região do Amazon S3 ou o nó não pode acessar a Internet.

Visualizar detalhes de conformidade de recurso do DSC
O Systems Manager captura informações de conformidade sobre falhas de recursos do DSC no bucket
de status do Amazon S3 que você especificou ao executar o documento AWS-ApplyDSCMofs. Pesquisar
informações sobre falhas de recursos do DSC em um bucket do Amazon S3 pode ser demorado. Em vez
disso, você pode exibir essas informações na página Compliance (Conformidade) do Systems Manager.
A seção Compliance resources summary (Resumo dos recursos de conformidade) exibe uma contagem
do recursos com falha. No exemplo a seguir, o ComplianceType é Custom:DSC e um recurso não está em
conformidade.

Note
Custom:DSC é o valor padrão de ComplianceType no documento AWS-ApplyDSCMofs. Esse
valor é personalizável.

A seção Details overview for resources (Visão geral dos detalhes dos recursos) exibe informações sobre o
recurso da AWS que não está em conformidade com o recurso do DSC. Esta seção também inclui o nome
do MOF, as etapas de execução do script e (quando aplicável) um link View output (Visualizar saída) para
visualizar informações detalhadas do status.
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O link View output (Visualizar saída) mostra os últimos 4.000 caracteres do status detalhado. O Systems
Manager começa com a exceção como o primeiro elemento e verifica novamente as mensagens
detalhadas e adiciona todos os itens que conseguir até atingir a cota de 4.000 caracteres. Esse processo
exibe as mensagens de log que foram registradas antes da exceção ser gerada, que são as mensagens
mais relevantes para a solução de problemas.

Para obter informações sobre como visualizar informações de conformidade, consulte Conformidade com o
AWS Systems Manager (p. 868).

Situações que afetam o relatório de conformidade
Se houver falha na associação do State Manager, os dados de conformidade não serão relatados. Mais
especificamente, se houver falha no processamento de um MOF, o Systems Manager não relatará nenhum
item de conformidade porque haverá falha nas associações. Por exemplo, se o Systems Manager tentar
baixar um MOF de um bucket do Amazon S3 que o nó não tem permissão para acessar, haverá falha na
associação e os dados sem conformidade serão relatados.
Se houver falha em um segundo recurso do MOF, o Systems Manager relatará os dados de conformidade.
Por exemplo, se um MOF tentar criar um arquivo em uma unidade que não existe, o Systems Manager
relatará os dados de conformidade porque o documento AWS-ApplyDSCMofs poderá ser processado
completamente, o que significa que a associação foi executada com êxito.

Demonstração: Criar associações que executam manuais do
Ansible
Você pode criar associações do State Manager que executam manuais do Ansible usando o documento
SSM do AWS-ApplyAnsiblePlaybooks. O State Manager é um recurso do AWS Systems Manager.
Esse documento oferece os seguintes benefícios para executar manuais:
• Suporte à execução de manuais complexos
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• Suporte para baixar manuais do GitHub e do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Suporte à estrutura de manual compactada
• Registro em log aprimorado
• Capacidade de especificar qual manual executar quando os manuais estiverem empacotados

Note
O Systems Manager inclui dois documentos do SSM que permitem criar associações do
State Manager que executam manuais do Ansible: AWS-RunAnsiblePlaybook e AWSApplyAnsiblePlaybooks. O documento AWS-RunAnsiblePlaybook está obsoleto. Ele
permanece disponível no Systems Manager para fins legados. Recomendamos usar o documento
AWS-ApplyAnsiblePlaybooks devido aos aprimoramentos descritos aqui.
As associações que executam manuais do Ansible não são compatíveis com macOS.
Suporte à execução de manuais complexos
O documento AWS-ApplyAnsiblePlaybooks oferece suporte a manuais complexos e empacotados
porque copia toda a estrutura de arquivos para um diretório local antes de executar o manual principal
especificado. Você pode fornecer manuais de origem em arquivos Zip ou em uma estrutura de diretórios. O
arquivo Zip ou diretório pode ser armazenado no GitHub ou no Amazon S3.
Suporte ao download de manuais do GitHub
O documento AWS-ApplyAnsiblePlaybooks usa o plugin aws:downloadContent para fazer
download dos arquivos de manual. Os arquivos podem ser armazenados no GitHub em um único arquivo
ou como um conjunto combinado de arquivos de manual. Para fazer download de conteúdo do GitHub, é
necessário especificar informações sobre seu repositório GitHub no formato JSON. Aqui está um exemplo.
{

}

"owner":"TestUser",
"repository":"GitHubTest",
"path":"scripts/python/test-script",
"getOptions":"branch:master",
"tokenInfo":"{{ssm-secure:secure-string-token}}"

Suporte ao download de manuais do Amazon S3
Também é possível armazenar e baixar manuais do Ansible no Amazon S3 como um único arquivo .zip ou
uma estrutura de diretórios. Para fazer download de conteúdo do Amazon S3, é necessário especificar o
caminho para o arquivo. Veja dois exemplos a seguir.
Exemplo 1: fazer download de um arquivo de manual específico
{
}

"path":"https://s3.amazonaws.com/doc-example-bucket/playbook.yml"

Exemplo 2: fazer download do conteúdo de um diretório
{
}

"path":"https://s3.amazonaws.com/doc-example-bucket/ansible/webservers/"

Important
Se você especificar o Amazon S3, o perfil de instância do AWS Identity and Access Management
(IAM) nos nós gerenciados deverá ser configurado com a política AmazonS3ReadOnlyAccess.
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Para obter mais informações, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems
Manager (p. 22).
Suporte à estrutura de manual compactada
O documento AWS-ApplyAnsiblePlaybooks permite executar arquivos .zip compactados no pacote
obtido por download. O documento verifica se os arquivos obtidos por download contêm um arquivo
compactado no formato .zip. Se um .zip for encontrado, o documento descompactará automaticamente o
arquivo e executará a automação do Ansible especificada.
Registro em log aprimorado
O documento AWS-ApplyAnsiblePlaybooks inclui um parâmetro opcional para especificar diferentes
níveis de registro em log. Especifique -v para nível de detalhe baixo, -vv ou -vvv para nível de detalhe
médio e -vvvv para registro em log no nível de depuração. Essas opções são mapeadas diretamente para
as opções de nível de detalhe do Ansible.
Capacidade de especificar qual manual executar quando os manuais estiverem empacotados
O documento AWS-ApplyAnsiblePlaybooks inclui um parâmetro necessário para especificar qual
manual executar quando vários manuais estiverem empacotados. Essa opção fornece flexibilidade para
executar manuais a fim de oferecer suporte a diferentes casos de uso.

Dependências instaladas
Se você especificar True (Verdadeiro) para o parâmetro InstallDependencies, o Systems Manager
verificará se as dependências a seguir estão instaladas em seus nós.
• Ubuntu Server/Debian Server: Apt-get (gerenciamento de pacotes), Python 3, Ansible, Unzip
• Amazon Linux: Ansible
• RHEL: Python 3, Ansible, Unzip
Se uma ou mais dessas dependências não forem encontradas, o Systems Manager as instalará
automaticamente.

Criar uma associação que execute manuais do Ansible (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para criar uma
associação do State Manager que execute manuais do Ansible usando o documento AWSApplyAnsiblePlaybooks.

Como criar uma associação que execute manuais do Ansible (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.

Escolha State Manager e, em seguida, Create Association (Criar associação).

4.

Em Name (Nome), especifique um nome que ajude você a lembrar a finalidade da associação.

5.

Na lista Document (Documento), escolha AWS-ApplyAnsiblePlaybooks.

6.

Na seção Parameters (Parâmetros), em Source Type (Tipo de origem), escolha GitHub ou S3.
GitHub
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Se você escolher GitHub, insira as informações do repositório no seguinte formato:
{

}

"owner":"user_name",
"repository":"name",
"path":"path_to_directory_or_playbook_to_download",
"getOptions":"branch:branch_name",
"tokenInfo":"{{(Optional)_token_information}}"

S3
Se você escolher S3, insira as informações do caminho no seguinte formato:
{
}

"path":"https://s3.amazonaws.com/path_to_directory_or_playbook_to_download"

7.

Em Install Dependencies (Instalar dependências), escolha uma opção.

8.

(Opcional) Em Playbook File (Arquivo do manual), insira um nome de arquivo. Se o manual estiver
contido em um arquivo Zip, especifique um caminho relativo para o arquivo Zip.

9.

(Opcional) Em Extra Variables (Variáveis extras), insira as variáveis que você deseja que o State
Manager envie ao Ansible em tempo de execução.

10. (Opcional) Em Check (Verificar), escolha uma opção.
11. (Opcional) Em Verbose (Detalhado), escolha uma opção.
12. Em Targets (Destinos), escolha uma opção. Para obter informações sobre como usar destinos,
consulte Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).
13. Na seção Specify schedule (Especificar programação), escolha On Schedule (Na programação) ou
No schedule (Sem programação). Se você escolher On Schedule (Na programação), use os botões
fornecidos para criar uma programação cron ou rate para a associação.
14. Na seção Advanced options (Opções avançadas), em Compliance severity (Severidade de
conformidade), escolha um nível de gravidade para a associação. Relatórios de conformidade indicam
se o estado é compatível ou não, juntamente com o nível de gravidade que você indicar aqui. Para
mais informações, consulte Sobre a conformidade de associações do State Manager (p. 871).
15. Na seção Rate control (Controle de taxa), configure opções para executar associações do State
Manager na frota de nós gerenciados. Para obter informações sobre como usar controles de taxa,
consulte Sobre destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).
Na seção Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha Targets (Destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar a
associação simultaneamente.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que pode
executar a associação simultaneamente.
Na seção Error threshold (Limite de erro), escolha uma opção:
• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes de o State
Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
• Escolha percentage (porcentagem) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes de o
State Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
16. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.
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Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
17. Escolha Create Association (Criar associação).

Note
Se você usar tags para criar uma associação em um ou mais nós de destino e, em seguida,
remover as tags de um nó, esse nó não executará mais a associação. O nó será dissociado do
documento do State Manager.

Criar uma associação que execute manuais do Ansible (CLI)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar
uma associação do State Manager que execute manuais do Ansible usando o documento AWSApplyAnsiblePlaybooks.

Como criar uma associação que execute manuais do Ansible (CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute um dos comandos a seguir para criar uma associação que execute manuais do Ansible
direcionando nós com tags. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações. Comando (A) especifica o GitHub como o tipo de origem. O comando (B)
especifica o Amazon S3 como o tipo de origem.
(A) Origem do GitHub
Linux & macOS
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks" \
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue \
--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":
["{\"owner\":\"owner_name\", \"repository\": \"name\",
\"getOptions\": \"branch:master\"}"],"InstallDependencies":
["True_or_False"],"PlaybookFile":["file_name.yml"],"ExtraVariables":["key/
value_pairs_separated_by_a_space"],"Check":["True_or_False"],"Verbose":["-v,-vv,vvv, or -vvvv"]}' \
--association-name "name" \
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Windows
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks" ^
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue ^
--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":
["{\"owner\":\"owner_name\", \"repository\": \"name\",
\"getOptions\": \"branch:master\"}"],"InstallDependencies":
["True_or_False"],"PlaybookFile":["file_name.yml"],"ExtraVariables":["key/
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value_pairs_separated_by_a_space"],"Check":["True_or_False"],"Verbose":["-v,-vv,vvv, or -vvvv"]}' ^
--association-name "name" ^
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Aqui está um exemplo.
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks" \
--targets "Key=tag:OS,Values=Linux" \
--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":["{\"owner\":
\"ansibleDocumentTest\", \"repository\": \"Ansible\", \"getOptions\":
\"branch:master\"}"],"InstallDependencies":["True"],"PlaybookFile":["hello-worldplaybook.yml"],"ExtraVariables":["SSM=True"],"Check":["False"],"Verbose":["-v"]}' \
--association-name "AnsibleAssociation" \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

(B) Origem do S3
Linux & macOS
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks" \
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue \
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":\"https://
s3.amazonaws.com/
path_to_Zip_file,_directory,_or_playbook_to_download\"}"],"InstallDependencies":
["True_or_False"],"PlaybookFile":["file_name.yml"],"ExtraVariables":["key/
value_pairs_separated_by_a_space"],"Check":["True_or_False"],"Verbose":["-v,-vv,vvv, or -vvvv"]}' \
--association-name "name" \
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Windows
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks" ^
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue ^
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":\"https://
s3.amazonaws.com/
path_to_Zip_file,_directory,_or_playbook_to_download\"}"],"InstallDependencies":
["True_or_False"],"PlaybookFile":["file_name.yml"],"ExtraVariables":["key/
value_pairs_separated_by_a_space"],"Check":["True_or_False"],"Verbose":["-v,-vv,vvv, or -vvvv"]}' ^
--association-name "name" ^
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Aqui está um exemplo.
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks" \
--targets "Key=tag:OS,Values=Linux" \
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":\"https://
s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/playbook.yml\"}"],"InstallDependencies":
["True"],"PlaybookFile":["playbook.yml"],"ExtraVariables":["SSM=True"],"Check":
["False"],"Verbose":["-v"]}' \
--association-name "AnsibleAssociation" \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"
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Note
As associações do State Manager, não comportam todas as expressões cron e de taxa. Para
obter mais informações sobre como criar expressões cron e rate para associações, consulte
Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
O sistema tenta criar a associação nos nós e aplicar imediatamente o estado.
3.

Execute o comando a seguir para visualizar um status atualizado da associação que você acabou de
criar.
aws ssm describe-association --association-id "ID"

Demonstração: Criar associações que executam receitas do Chef
Você pode criar associações do State Manager que executam receitas do Chef usando o documento
AAM AWS-ApplyChefRecipes. O State Manager é um recurso do AWS Systems Manager. Você
pode segmentar nós gerenciados do Systems Manager baseados em Linux com o documento AWSApplyChefRecipes. Esse documento oferece os seguintes benefícios para a execução de receitas do
Chef:
• Compatível com várias versões do Chef (Chef 11 a Chef 14).
• Instala automaticamente o software cliente Chef nos nós de destino.
• Opcionalmente, executa as verificações de conformidade do Systems Manager (p. 868) nos nós de
destino e armazena os resultados das verificações de conformidade em um bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
• Executa vários livros de receitas e receitas em uma única execução do documento.
• Opcionalmente, executa receitas no modo why-run, para mostrar quais receitas serão alteradas nos
nós de destino sem fazer alterações.
• Opcionalmente aplica atributos JSON personalizados a execuções do chef-client.
Você pode usar o GitHub ou buckets do Amazon S3 como origens para livros de receitas e receitas do
Chef que você especificar em um documento AWS-ApplyChefRecipes.

Note
As associações que executam receitas do Chef não são compatíveis com macOS.

Pré-requisitos: configurar a associação, o repositório e os livros de receitas
Antes de criar um documento AWS-ApplyChefRecipes, prepare seus livros de receitas do Chef e o
repositório de livros de receitas. Se ainda não tiver um livro de receitas do Chef que deseja usar, você
pode começar usando um livro de receitas HelloWorld de teste que a AWS preparou para você. O
documento AWS-ApplyChefRecipes já aponta para esse livro de receitas por padrão. Seus livros de
receitas devem ser configurados de forma semelhante à seguinte estrutura de diretório. No exemplo a
seguir, jenkins e nginx são exemplos de livros de receitas do Chef que estão disponíveis no Chef
Supermarket no site do Chef.
Embora a AWS não possa oferecer suporte oficialmente a livros de receitas no site do Chef Supermarket,
muitos deles trabalham com o documento AWS-ApplyChefRecipes. Veja a seguir exemplos de critérios
a serem verificados ao testar um livro de receitas da comunidade:
• O livro de receitas deve oferecer suporte aos sistemas operacionais baseados em Linux dos nós
gerenciados do Systems Manager que você tem como destino.
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• O livro de receitas deve ser válido para a versão cliente Chef (Chef 11 a Chef 14) que você usa.
• O livro de receitas é compatível com o Chef Infra Client e não requer um servidor Chef.
Verifique se você pode acessar o site Chef.io, para que todos os livros de receitas que você especificar
na lista de execução possam ser instalados quando o documento do Systems Manager (documento SSM)
for executado. O uso de uma pasta cookbooks aninhada é compatível, mas não é necessário; você pode
armazenar livros de receitas diretamente sob o nível raiz.
<Top-level directory, or the top level of the archive file (ZIP or tgz or tar.gz)>
### cookbooks (optional level)
### jenkins
#
### metadata.rb
#
### recipes
### nginx
### metadata.rb
### recipes

Important
Antes de criar uma associação do State Manager que executa receitas do Chef, lembre-se de que
a execução do documento instala o software cliente Chef em seus nós gerenciados do Systems
Manager, a menos que você defina o valor da Versão cliente do Chef como None. Essa ação
usa um script de instalação do Chef para instalar componentes do Chef em seu nome. Antes
de executar um documento AWS-ApplyChefRecipes, certifique-se de que sua empresa pode
cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, incluindo termos de licença aplicáveis ao uso do
software Chef. Para obter mais informações, consulte o site do Chef.
O Systems Manager pode fornecer relatórios de conformidade para um bucket do S3, para o console
do Systems Manager ou disponibilizar resultados da conformidade em resposta a comandos da API do
Systems Manager. Para executar relatórios de conformidade do Systems Manager, o perfil da instância
anexado a nós gerenciados pelo Systems Manager deve ter permissões para gravar no bucket do S3. O
perfil de instância deve ter permissões para usar a API PutComplianceItem do Systems Manager. Para
obter mais informações sobre a conformidade do Systems Manager, consulte Conformidade com o AWS
Systems Manager (p. 868).

Registrar a execução do documento em log
Quando você executa um documento do Systems Manager (documento SSM) usando uma associação
do State Manager você pode configurar a associação para escolher a saída da execução do documento
e pode enviar a saída para o Amazon S3 ou Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs). Para ajudar
a facilitar a solução de problemas quando a execução de uma associação for concluída, verifique se
a associação está configurada para gravar a saída do comando em um bucket do Amazon S3 ou do
CloudWatch Logs. Para mais informações, consulte Criar associações (p. 1086).

Usar o GitHub como a origem do livro de receitas
O documento AWS-ApplyChefRecipes usa o plugin aws:downloadContent (p. 1406) para fazer
download de livros de receitas. Para fazer download de conteúdo do GitHub, especifique informações
sobre seu repositório GitHub para o documento no formato JSON. Veja um exemplo a seguir.
{

}

"owner":"TestUser",
"repository":"GitHubCookbookRepository",
"path":"cookbooks/HelloWorld",
"getOptions":"branch:master",
"tokenInfo":"{{ssm-secure:secure-string-token}}"
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Usar o Amazon S3 como a origem de livros de receitas
Também é possível armazenar e baixar livros de receitas do Chef no Amazon S3 como um único arquivo
.zip ou tar.gz ou como uma estrutura de diretórios. Para fazer download de conteúdo do Amazon S3, é
necessário especificar o caminho para o arquivo. Veja dois exemplos a seguir.
Exemplo 1: Fazer download de um livro de receitas específico
{

"path":"https://s3.amazonaws.com/chef-cookbooks/HelloWorld.zip"

}

Exemplo 2: fazer download do conteúdo de um diretório
{

"path":"https://s3.amazonaws.com/chef-cookbooks-test/HelloWorld"

}

Important
Se você especificar o Amazon S3, o perfil de instância do AWS Identity and Access Management
(IAM) nos nós gerenciados deverá ser configurado com a política AmazonS3ReadOnlyAccess.
Para obter mais informações, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems
Manager (p. 22).
Tópicos
• Criar uma associação que executa receitas do Chef (console) (p. 1129)
• Criar uma associação que executa receitas do Chef (CLI) (p. 1131)
• Visualizar detalhes de conformidade de recursos do Chef (p. 1134)

Criar uma associação que executa receitas do Chef (console)
O procedimento a seguir descreve como usar o console do Systems Manager para criar uma associação
do State Manager que execute livros de receitas do Chef usando o documento AWS-ApplyChefRecipes.
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou -

3.
4.
5.
6.
7.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.
Escolha State Manager e, em seguida, Create Association (Criar associação).
Em Name (Nome), insira um nome que ajude você a lembrar a finalidade da associação.
Na lista Document (Documento), escolha AWS-ApplyChefRecipes.
Em Parameters (Parâmetros), para Source Type (Tipo de origem), escolha GitHub ou S3.
Em Source info (Informações de código-fonte), insira as informações do código-fonte do livro de
receitas em um dos seguintes formatos.
a.

Se você escolheu GitHub na etapa 5, insira as informações do repositório no seguinte formato:
{

"owner":"user_name",
"repository":"name",
"path":"path_to_directory_or_cookbook_to_download",
"getOptions":"branch:branch_name",
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}

b.

Se você escolheu S3 na etapa 5, insira as informações de caminho no seguinte formato:
{
}

8.

"tokenInfo":"{{(Optional)_token_information}}"

"path":"https://s3.amazonaws.com/path_to_directory_or_cookbook_to_download"

Em Run list (Lista de execução), liste as receitas que você deseja executar no seguinte formato,
separando cada receita com uma vírgula, como mostrado. Não inclua um espaço após a vírgula.
recipe[cookbook_name1::recipe_name],recipe[cookbook_name2::recipe_name]

9.

(Opcional) Em JSON attributes content (Conteúdo de atributos JSON), adicione qualquer JSON
personalizado que contenha atributos que você deseja que o cliente Chef passe para seus nós de
destino.
O parâmetro de JSON attributes content (Conteúdo de atributos JSON) é mais bem usado para os
seguintes objetivos:
• Quando você quiser sobrepor apenas um número pequeno de atributos, e não precisa usar livros de
receita personalizados.
O JSON personalizado pode ajudar a evitar o trabalho extra de configurar e manter um repositório
de livros de receitas para substituir apenas alguns atributos.
• Espera-se que os valores variem.
Por exemplo, se seus livros de receitas do Chef configurarem um aplicativo de terceiros que
aceite pagamentos, você poderá usar JSON personalizado para especificar o URL do endpoint de
pagamento. Se o fabricante de software de terceiros alterar o URL do endpoint de pagamento, você
poderá usar JSON personalizado para atualizar o endpoint de pagamento para o novo URL.

10. Em Chef client version (Versão do cliente Chef), especifique uma versão do Chef. Os valores válidos
são 11, 12, 13, 14 ou None. Se você especificar de 11 a 14, o Systems Manager instalará a versão
correta do cliente Chef em seus nós de destino. Se você especificar None, o Systems Manager não
instalará o cliente Chef em nós de destino antes de executar as receitas do documento. O valor
padrão é 14.
11. (Opcional) Em Chef client arguments (Argumentos do cliente do Chef), especifique argumentos
adicionais que sejam compatíveis com a versão do Chef que você está usando. Para saber mais
sobre os argumentos compatíveis, execute chef-client -h em um nó que esteja executando o
cliente Chef.
12. (Opcional) Ative o Why-Run (Por que executar) para mostrar as alterações feitas nos nós de destino,
se as receitas forem executadas, sem realmente alterar os nós de destino.
13. Em Compliance severity (Gravidade da conformidade), escolha a gravidade dos resultados da
Conformidade so Systems Manager que você deseja relatar. Os relatórios de conformidade indicam
se o estado é compatível ou não, juntamente com o nível de gravidade que você especificar.
Os relatórios de conformidade são armazenados em um bucket do S3 especificado como o
valor do parâmetro Compliance report bucket (Bucket de relatório de conformidade) (etapa 14).
Para obter mais informações sobre a Conformidade da configuração, consulte Trabalhar com o
Compliance (p. 871) neste guia.
As verificações de conformidade medem a variação entre a configuração especificada nas receitas do
Chef e nos recursos do nó. Os valores válidos são Critical, High, Medium, Low, Informational,
Unspecified ou None. Para ignorar os relatórios de conformidade, escolha None.
14. Em Compliance type (Tipo de conformidade), especifique o tipo de conformidade para o qual você
deseja que os resultados sejam relatados. Os valores válidos são Association para associações do
State Manager ou Custom:custom_type. O valor padrão é Custom:Chef.
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15. Em Compliance report bucket (Bucket do relatório de conformidade), insira o nome de um bucket
do S3 no qual armazenar informações sobre cada execução do Chef realizada por este documento,
incluindo a configuração de recursos e os resultados da Conformidade.
16. Em Rate control (Controle de taxa), configure opções para executar associações do State Manager na
frota de nós gerenciados. Para obter informações sobre como usar controles de taxa, consulte Sobre
destinos e controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).
Em Concurrency (Simultaneidade), escolha uma opção:
• Escolha Targets (Destinos) para inserir um número absoluto de destinos que podem executar a
associação simultaneamente.
• Escolha Percentage (Porcentagem) para inserir uma porcentagem do conjunto de destino que pode
executar a associação simultaneamente.
Em Error threshold (Limitação de erros), escolha uma opção:
• Escolha errors (erros) para inserir um número absoluto de erros permitidos antes de o State
Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
• Escolha percentage (porcentagem) para inserir uma porcentagem de erros permitidos antes de o
State Manager parar de executar associações em destinos adicionais.
17. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
18. Escolha Create Association (Criar associação).

Criar uma associação que executa receitas do Chef (CLI)
O procedimento a seguir descreve como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar
uma associação do State Manager que executa livros de receitas do Chef usando o documento AWSApplyChefRecipes.
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute um dos comandos a seguir para criar uma associação que execute livros de receitas do
Chef direcionando nós por meio de tags. Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações. O comando (A) usa o GitHub como o tipo de origem. O
comando (B) usa o Amazon S3 como o tipo de origem.
(A) Origem do GitHub
Linux & macOS
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" \
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue \
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--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":
["{\"owner\":\"owner_name\", \"repository\": \"name\", \"path\":
\"path_to_directory_or_cookbook_to_download\", \"getOptions\":
\"branch:branch_name\"}"], "RunList":["{\"recipe[cookbook_name1::recipe_name]\",
\"recipe[cookbook_name2::recipe_name]\"}"], "JsonAttributesContent":
["{Custom_JSON}"], "ChefClientVersion": ["version_number"], "ChefClientArguments":
["{chef_client_arguments}"], "WhyRun": true_or_false, "ComplianceSeverity":
["severity_value"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["DOC-EXAMPLE-BUCKET"]}' \
--association-name "name" \
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Windows
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" ^
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue ^
--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":
["{\"owner\":\"owner_name\", \"repository\": \"name\", \"path\":
\"path_to_directory_or_cookbook_to_download\", \"getOptions\":
\"branch:branch_name\"}"], "RunList":["{\"recipe[cookbook_name1::recipe_name]\",
\"recipe[cookbook_name2::recipe_name]\"}"], "JsonAttributesContent":
["{Custom_JSON}"], "ChefClientVersion": ["version_number"], "ChefClientArguments":
["{chef_client_arguments}"], "WhyRun": true_or_false, "ComplianceSeverity":
["severity_value"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["DOC-EXAMPLE-BUCKET"]}' ^
--association-name "name" ^
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Aqui está um exemplo.
Linux & macOS
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" \
--targets Key=tag:OS,Values=Linux \
--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":["{\"owner
\":\"ChefRecipeTest\", \"repository\": \"ChefCookbooks\", \"path\":
\"cookbooks/HelloWorld\", \"getOptions\": \"branch:master\"}"], "RunList":
["{\"recipe[HelloWorld::HelloWorldRecipe]\", \"recipe[HelloWorld::InstallApp]\"}"],
"JsonAttributesContent": ["{\"state\": \"visible\",\"colors\": {\"foreground\":
\"light-blue\",\"background\": \"dark-gray\"}}"], "ChefClientVersion": ["14"],
"ChefClientArguments":["{--fips}"], "WhyRun": false, "ComplianceSeverity":
["Medium"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["ChefComplianceResultsBucket"]}' \
--association-name "MyChefAssociation" \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Windows
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" ^
--targets Key=tag:OS,Values=Linux ^
--parameters '{"SourceType":["GitHub"],"SourceInfo":["{\"owner
\":\"ChefRecipeTest\", \"repository\": \"ChefCookbooks\", \"path\":
\"cookbooks/HelloWorld\", \"getOptions\": \"branch:master\"}"], "RunList":
["{\"recipe[HelloWorld::HelloWorldRecipe]\", \"recipe[HelloWorld::InstallApp]\"}"],
"JsonAttributesContent": ["{\"state\": \"visible\",\"colors\": {\"foreground\":
\"light-blue\",\"background\": \"dark-gray\"}}"], "ChefClientVersion": ["14"],
"ChefClientArguments":["{--fips}"], "WhyRun": false, "ComplianceSeverity":
["Medium"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["ChefComplianceResultsBucket"]}' ^
--association-name "MyChefAssociation" ^
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--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

(B) Origem do S3
Linux & macOS
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" \
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue \
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":\"https://
s3.amazonaws.com/path_to_Zip_file,_directory,_or_cookbook_to_download\"}"],
"RunList":["{\"recipe[cookbook_name1::recipe_name]\",
\"recipe[cookbook_name2::recipe_name]\"}"], "JsonAttributesContent":
["{Custom_JSON}"], "ChefClientVersion": ["version_number"], "ChefClientArguments":
["{chef_client_arguments}"], "WhyRun": true_or_false, "ComplianceSeverity":
["severity_value"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["DOC-EXAMPLE-BUCKET"]}' \
--association-name "name" \
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Windows
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" ^
--targets Key=tag:TagKey,Values=TagValue ^
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":\"https://
s3.amazonaws.com/path_to_Zip_file,_directory,_or_cookbook_to_download\"}"],
"RunList":["{\"recipe[cookbook_name1::recipe_name]\",
\"recipe[cookbook_name2::recipe_name]\"}"], "JsonAttributesContent":
["{Custom_JSON}"], "ChefClientVersion": ["version_number"], "ChefClientArguments":
["{chef_client_arguments}"], "WhyRun": true_or_false, "ComplianceSeverity":
["severity_value"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["DOC-EXAMPLE-BUCKET"]}' ^
--association-name "name" ^
--schedule-expression "cron_or_rate_expression"

Aqui está um exemplo.
Linux & macOS
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" \
--targets "Key=tag:OS,Values= Linux" \
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":
\"https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/HelloWorld\"}"], "RunList":
["{\"recipe[HelloWorld::HelloWorldRecipe]\", \"recipe[HelloWorld::InstallApp]\"}"],
"JsonAttributesContent": ["{\"state\": \"visible\",\"colors\": {\"foreground\":
\"light-blue\",\"background\": \"dark-gray\"}}"], "ChefClientVersion": ["14"],
"ChefClientArguments":["{--fips}"], "WhyRun": false, "ComplianceSeverity":
["Medium"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["ChefComplianceResultsBucket"]}' \
--association-name "name" \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Windows
aws ssm create-association --name "AWS-ApplyChefRecipes" ^
--targets "Key=tag:OS,Values= Linux" ^
--parameters '{"SourceType":["S3"],"SourceInfo":["{\"path\":
\"https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/HelloWorld\"}"], "RunList":
["{\"recipe[HelloWorld::HelloWorldRecipe]\", \"recipe[HelloWorld::InstallApp]\"}"],
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"JsonAttributesContent": ["{\"state\": \"visible\",\"colors\": {\"foreground\":
\"light-blue\",\"background\": \"dark-gray\"}}"], "ChefClientVersion": ["14"],
"ChefClientArguments":["{--fips}"], "WhyRun": false, "ComplianceSeverity":
["Medium"], "ComplianceType": ["Custom:Chef"], "ComplianceReportBucket":
["ChefComplianceResultsBucket"]}' ^
--association-name "name" ^
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Note
As associações do State Manager, não comportam todas as expressões cron e de taxa. Para
obter mais informações sobre como criar expressões cron e rate para associações, consulte
Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
O sistema tenta criar a associação nos nós e aplicar imediatamente o estado.
3.

Execute o comando a seguir para visualizar um status atualizado da associação que você acabou de
criar.
aws ssm describe-association --association-id "ID"

Visualizar detalhes de conformidade de recursos do Chef
O Systems Manager captura informações de conformidade sobre recursos gerenciados pelo Chef no valor
de Compliance report bucket (Bucket de relatórios de conformidade) do Amazon S3 que você especificou
quando executou o documento AWS-ApplyChefRecipes. A pesquisa de informações sobre falhas
de recursos do Chef em um bucket do S3 pode ser demorada. Em vez disso, você pode exibir essas
informações na página Compliance (Conformidade) do Systems Manager.
Uma verificação de conformidade do Systems Manager coleta informações sobre recursos em seus nós
gerenciados que foram criados ou verificados na execução mais recente do Chef. Os recursos podem
incluir arquivos, diretórios, serviços do systemd, pacotes do yum, arquivos de modelos, pacotes do gem e
livros de receitas dependentes, entre outros.
A seção Compliance resources summary (Resumo dos recursos de conformidade) exibe uma contagem
do recursos com falha. No exemplo a seguir, o ComplianceType é Custom:Chef e um recurso não está em
conformidade.

Note
Custom:Chef é o valor padrão de ComplianceType no documento AWS-ApplyChefRecipes.
Esse valor é personalizável.
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A seção Details overview for resources (Visão geral de detalhes dos recursos) mostra informações sobre
o recurso da AWS que não está em conformidade. Essa seção também inclui o tipo de recurso do Chef
em relação ao qual a conformidade foi executada, a gravidade do problema, o status da conformidade e os
links para mais informações quando aplicável.

Visualizar saída mostra os últimos 4.000 caracteres do status detalhado. O Systems Manager começa com
a exceção como o primeiro elemento, localiza as mensagens detalhadas e as exibe até atingir a cota de
4.000 caracteres. Esse processo exibe as mensagens de log que foram registradas antes da exceção ser
gerada, que são as mensagens mais relevantes para a solução de problemas.
Para obter informações sobre como visualizar informações de conformidade, consulte Conformidade com o
AWS Systems Manager (p. 868).

Falhas na associação afetam o relatório de conformidade
Se houver falha na associação do State Manager, os dados de conformidade não serão relatados. Por
exemplo, se o Systems Manager tentar baixar um livro de receitas do Chef em um bucket do S3 que o nó
não tem permissão para acessar, haverá falha na associação e o Systems Manager relatará dados sem
conformidade.
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Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI)
O procedimento a seguir demonstra o processo de criação de uma associação do State Manager usando a
AWS Command Line Interface. A associação atualiza automaticamente o SSM Agent de acordo com uma
programação que você especifica. Para obter mais informações sobre o SSM Agent, consulte Trabalho
com SSM Agent (p. 70). Para personalizar o agendamento de atualização do SSM Agent usando o
console, consulte Atualizar automaticamente o SSM Agent (p. 142).
Para ser notificado sobre atualizações do SSM Agent, inscreva-se na página Notas de release do SSM
Agent no GitHub.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, verifique se você tem pelo menos uma instância do Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para o Linux, macOS ou Windows Server em execução configurada
para o Systems Manager. Para mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).
Se você criar uma associação usando a AWS CLI ou o AWS Tools for Windows PowerShell, use o
parâmetro --Targets para as instâncias de destino, conforme mostrado no exemplo a seguir. Não use o
parâmetro --InstanceID. O parâmetro --InstanceID é um parâmetro legado.

Para criar uma associação para atualizar automaticamente o SSM Agent
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.

2.

Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
Execute o comando a seguir para criar uma associação com instâncias como destinos com
etiquetas do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações. O parâmetro Schedule define um
agendamento para executar a associação todos os domingos de manhã às 2h. (UTC).
As associações do State Manager, não comportam todas as expressões cron e de taxa. Para obter
mais informações sobre como criar expressões cron e rate para associações, consulte Referência:
Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629).
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--targets Key=tag:tag_key,Values=tag_value \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Windows
aws ssm create-association ^
--targets Key=tag:tag_key,Values=tag_value ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Se você quiser, também poderá especificar várias instâncias de destino indicando os IDs de instâncias
em uma lista separada por vírgulas.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--targets Key=instanceids,Values=instance_ID,instance_ID,instance_ID \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
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--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Windows
aws ssm create-association ^
--targets Key=instanceids,Values=instance_ID,instance_ID,instance_ID ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

Você pode especificar a versão do SSM Agent para a qual deseja atualizar.
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--targets Key=instanceids,Values=instance_ID,instance_ID,instance_ID \
--name AWS-UpdateSSMAgent \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)" \
--parameters version=ssm_agent_version_number

Windows
aws ssm create-association ^
--targets Key=instanceids,Values=instance_ID,instance_ID,instance_ID ^
--name AWS-UpdateSSMAgent ^
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)" ^
--parameters version=ssm_agent_version_number

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"AssociationDescription": {
"ScheduleExpression": "cron(0 2 ? * SUN *)",
"Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
"Overview": {
"Status": "Pending",
"DetailedStatus": "Creating"
},
"AssociationId": "123..............",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"LastUpdateAssociationDate": 1504034257.98,
"Date": 1504034257.98,
"AssociationVersion": "1",
"Targets": [
{
"Values": [
"TagValue"
],
"Key": "tag:TagKey"
}
]
}

O sistema tenta criar a associação na(s) instância(s) e aplicar imediatamente o estado. O status da
associação mostra Pending.
3.

Execute o comando a seguir para visualizar um status atualizado da associação que você acabou de
criar.
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aws ssm list-associations

Se suas instâncias não estiverem executando a versão mais recente do SSM Agent, o status mostrará
Failed. Quando uma nova versão do SSM Agent é publicada, a associação instala automaticamente
o novo agente e o status mostra Success.

Demonstração: Atualizar drivers de PV automaticamente em
instâncias do EC2 para Windows Server (console)
As Amazon Machine Images (AMIs) do Windows da Amazon contêm um conjunto de drivers para permitir
acesso ao hardware virtualizado. Esses drivers são usados pelo Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) para mapear armazenamento de instâncias e volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
para seus dispositivos. É recomendável instalar os drivers mais recentes para melhorar a estabilidade e a
performance de suas instâncias do EC2 para Windows Server. Para obter mais informações sobre drivers
do PV, consulte AWS PV Drivers (Drivers do PV).
A demonstração a seguir mostra como configurar uma associação do State Manager para baixar e instalar
automaticamente novos drivers do AWS PV quando eles estiverem disponíveis. O State Manager é um
recurso do AWS Systems Manager.
Antes de começar
Antes de concluir o procedimento a seguir, verifique se você tem pelo menos uma instância do Amazon
EC2 para o Windows Server em execução configurada para o Systems Manager. Para mais informações,
consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).

Para criar uma associação do State Manager que atualiza automaticamente os drivers do PV
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha State Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.

3.

Escolha Create association (Criar associação).

4.

No campo Association Name (Nome da associação), insira um nome descritivo.

5.

Na lista Document (Documento), escolha AWS-ConfigureAWSPackage.

6.

Na seção Parameters Parâmetros), escolha Install (Instalar) na lista Action (Ação).

7.

Para Installation type (Tipo de instalação), escolha Uninstall and reinstall (Desinstalar e reinstalar).

8.

Em Name (Nome), insira AWSPVDriver. Você pode manter os campos Version (Versão) e Additional
Arguments (Argumentos adicionais) vazios.

9.

Na seção Select Targets by, escolha uma opção.

Note
Se você optar por especificar instâncias de destino usando tags e especificar tags que
são mapeadas para instâncias do Linux, a associação será bem-sucedida na instância do
Windows, mas falhará nas instâncias do Linux. O status geral da associação mostra Failed.
10. Na seção Specify schedule, escolha uma opção. Os drivers do PV atualizados só são lançados
algumas vezes por ano. Por isso, você pode agendar a associação para ser executada uma vez por
mês, se desejar.
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11. Na seção Advanced options (Opções avançadas), em Compliance severity (Severidade de
conformidade), escolha um nível de gravidade para a associação. Relatórios de conformidade indicam
se o estado é compatível ou não, juntamente com o nível de gravidade que você indicar aqui. Para
mais informações, consulte Sobre a conformidade de associações do State Manager (p. 871).
12. Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
13. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
14. Escolha Create Association (Criar associação) e, em seguida, Close (Fechar). O sistema tenta criar a
associação nas instâncias e aplicar imediatamente o estado.
Se você criou a associação em uma ou mais instâncias do Amazon EC2 para Windows Server, o
status mudará para Success (Êxito). Se as suas instâncias não estiverem configuradas corretamente
para o Systems Manager ou se você tiver inadvertidamente especificado instâncias de destino do
Linux, o status mostrará Failed.
Se o status for Failed (Com falha), escolha o ID da associação, escolha a guia Resources (Recursos)
e verifique se a associação foi criada com êxito em suas instâncias do EC2 para o Windows Server.
Se as instâncias do EC2 para o Windows Server mostrarem o status Failed (Com falha), verifique se o
SSM Agent está sendo executado na instância e se a instância está configurada com uma função do
AWS Identity and Access Management (IAM) para o Systems Manager. Para obter mais informações,
consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).

AWS Systems Manager Patch Manager
O Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager automatiza o processo de aplicação de
patches aos nós gerenciados com atualizações de segurança e outros tipos de atualizações. Você
pode usar o Patch Manager para aplicar patches em sistemas operacionais e aplicações. (No Windows
Server, o suporte a aplicações é limitado a atualizações de aplicações da Microsoft.) É possível usar o
Patch Manager para instalar os Service Packs em nós do Windows e executar atualizações de versões
secundárias em nós do Linux. Você pode aplicar patches a frotas de instâncias do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), a dispositivos de borda ou a servidores on-premises e máquinas virtuais
(VMs) por tipo de sistema operacional. Isso inclui versões compatíveis do Amazon Linux, Amazon Linux
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2, CentOS, Debian Server, macOS, Oracle Linux, Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian), Red Hat
Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Ubuntu Server e Windows Server. Você
pode verificar instâncias para visualizar somente um relatório de patches ausentes ou verificar e instalar
automaticamente todos os patches ausentes. Para começar a usar o Patch Manager, abra o Systems
Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha Patch Manager.

Important
A AWS não faz testes de patches antes de disponibilizá-los no Patch Manager. Além disso,
o Patch Manager não oferece suporte à atualização das principais versões de sistemas
operacionais, como Windows Server 2016 a Windows Server 2019 ou SUSE Linux Enterprise
Server (SLES) 12.0 para SLES 15.0.
Para tipos de sistema operacional baseados em Linux que relatem um nível de gravidade para
patches, o Patch Manager usa o nível de gravidade relatado pelo editor do software para o aviso
de atualização ou patch individual. O Patch Manager não deriva níveis de gravidade de fontes
de terceiros, como o Sistema comum de pontuação de vulnerabilidades (CVSS), ou a partir de
métricas lançadas pelo Banco de dados nacional de vulnerabilidades (NVD).
O Patch Manager usa linhas de base de patch, que incluem regras para a aprovação automática de
patches poucos dias após o lançamento deles, bem como uma lista de patches aprovados e rejeitados.
Você pode instalar patches de forma regular agendando a aplicação de patch para execução como
uma tarefa de Janela de manutenção do Systems Manager. Você também pode instalar patches
individualmente ou em grandes grupos de nós gerenciados usando etiquetas. (Tags são chaves que
ajudam a identificar e classificar os recursos na sua organização). Você pode adicionar tags às suas
próprias linhas de base de patch ao criá-las ou atualizá-las.
O Patch Manager oferece opções para verificar os nós gerenciados e relatar a conformidade em um
cronograma, instalar patches disponíveis em um cronograma e corrigir ou verificar destinos sob demanda,
sempre que necessário. Você também pode gerar relatórios de conformidade de patches que serão
enviados a um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) de sua escolha. Você pode gerar
relatórios únicos ou gerar relatórios em uma programação regular. Para um único nó gerenciado, os
relatórios incluem detalhes de todos os patches para o nó. Para obter um relatório sobre todas os nós
gerenciados, apenas um resumo de quantos patches estão ausentes é fornecido.
O Patch Manager integra-se ao AWS Identity and Access Management (IAM), ao AWS CloudTrail e
ao Amazon EventBridge para fornecer uma experiência de aplicação de patches segura, que inclui
notificações de eventos e a capacidade de auditar o uso.
Para obter informações sobre como usar o CloudTrail para monitorar ações do Systems Manager, consulte
Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526).
Para obter informações sobre como usar o EventBridge para monitorar eventos do Systems Manager,
consulte Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534).
Tópicos
• Pré-requisitos da Patch Manager (p. 1141)
• Como operações do Patch Manager funcionam (p. 1143)
• Sobre documentos do SSM para aplicação de patches em nós gerenciados (p. 1176)
• Sobre linhas de base de patches (p. 1211)
• Usar o Kernel Live Patching em nós gerenciados do Amazon Linux 2 (p. 1234)
• Trabalhar com o Patch Manager (Console) (p. 1240)
• Trabalhar com o Patch ManagerAWS CLI (p. 1281)
• Demonstrações do AWS Systems ManagerPatch Manager (p. 1306)
• Resolução de problemas Patch Manager (p. 1317)
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Pré-requisitos da Patch Manager
Certifique-se de ter atendido aos pré-requisitos necessários antes de usar Patch Manager, um recurso do
AWS Systems Manager.
SSM Agent versão do
A versão 2.0.834.0 ou posterior do SSM Agent deve estar em execução nos nós gerenciados que você
quiser gerenciar com o Patch Manager.

Note
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do
SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM
Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
Versão do Python
Para o macOS e a maioria dos sistemas operacionais (SOs) Linux, o Patch Manager é atualmente
compatível com o Python versões 2.6 - 3.9. O SOs Debian Server, Raspberry Pi OS e Ubuntu Server
exigem uma versão compatível do Python 3 (3.0 - 3.9).
Conectividade com a origem do patch
Se os nós gerenciados não tiverem uma conexão direta com a Internet e você estiver usando uma Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) com um endpoint da VPC, verifique se os nós têm acesso aos
repositórios de patch de origem (repositórios). Em nós do Linux, as atualizações de patches normalmente
são baixadas dos repositórios remotos configurados em seu nó. Portanto, o nó deve conseguir se conectar
aos repositórios para que a aplicação do patch seja realizada. Para mais informações, consulte Como os
patches de segurança são selecionados (p. 1144).
Os nós gerenciados do Windows Server devem se conectar ao Windows Update Catalog ou ao Windows
Server Update Services (WSUS). Confirme se os nós têm conectividade com o Catálogo de atualizações
da Microsoft por meio de um gateway da Internet, um gateway de NAT ou uma instância NAT. Se você
estiver usando o WSUS, confirme se o nó tem conectividade com o servidor WSUS em seu ambiente. Para
mais informações, consulte Problema: o nó gerenciado não tem acesso ao Catálogo do Windows Update
ou ao WSUS (p. 1321).
Acesso do endpoint do S3
Se os nós gerenciados operam em uma rede privada ou pública, sem acesso aos buckets do Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) gerenciados pela AWS, as operações de aplicação de patches
falham. Para obter informações sobre os buckets do S3 que os nós gerenciados devem poder acessar,
consulte Comunicações do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados pela AWS (p. 144) e Etapa 6:
Criar endpoints de VPC. (p. 30).
Sistemas operacionais com suporte
O recurso Patch Manager não é compatível com todas as versões de sistemas operacionais que são
compatíveis por outras funcionalidades do Systems Manager. Por exemplo, o Patch Manager não
oferece suporte para CentOS 6.3 ou Raspberry Pi OS 8 (Jessie). (Para obter a lista completa de sistemas
operacionais compatíveis com o Systems Manager, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).)
Portanto, verifique se os nós gerenciados utilizados com o Patch Manager estão executando um dos
sistemas operacionais listados na tabela a seguir.
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Sistema operacional

Detalhes

Linux

• Amazon Linux 2012.03 - 2018.03
• Amazon Linux 2 2 - 2.0
• CentOS 6.5 a 7.9, 8.0 a 8.5
• CentOS Stream 8
• Debian Server 8.x, 9.x e 10.x
• Oracle Linux 7.5 - 8.5
• Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian) 9
(Stretch) e 10 (Buster)
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5 - 8.6
• Rocky Linux 8.4 e 8.5
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12.0 e
versões posteriores a 12.x; 15.0 - 15.4
• Ubuntu Server 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04
LTS, 20.04 LTS e 20.10 STR

Note
Nós gerenciados criados em uma AMI
do Amazon Linux e que usam um proxy
devem executar uma versão atual do
módulo requests do Python para
oferecer suporte operações do Patch
Manager. Para mais informações,
consulte Atualizar o módulo de
solicitações em Python em instâncias
Amazon Linux que usam um servidor de
proxy (p. 124).
macOS

macOS 10.14.x (Mojave), 10.15.x (Catalina), 11.3.1
e 11.4 (Big Sur)
O SSM Agent para dispositivos principais do AWS
IoT Greengrass não é compatível com o macOS.
Você não pode usar o Patch Manager para aplicar
patches aos dispositivos de borda do macOS.

Windows

Windows Server 2008 a Windows Server 2022,
incluindo versões R2.

Important
A partir de 14 de janeiro de 2020, o
Windows Server 2008 não é mais
compatível para obter recursos ou
atualizações de segurança da Microsoft.
As Amazon Machine Images (AMIs)
herdadas para Windows Server 2008 e
2008 R2 ainda incluem a versão 2 do
SSM Agent pré-instalada, mas o Systems
Manager não é oficialmente compatível
com as versões 2008 e não atualiza mais
o agente para essas versões do Windows

1142

AWS Systems Manager Guia do usuário
Como funciona

Sistema operacional

Detalhes
Server. Além disso, o SSM Agent versão
3.0 (p. 78) pode não ser compatível com
todas as operações no Windows Server
2008 e 2008 R2. A versão final do SSM
Agent oficialmente compatível com as
versões 2008 do Windows Server é a
2.3.1644.0.
O SSM Agent para dispositivos principais do AWS
IoT Greengrass não é compatível com o Windows
10. Você não pode usar o Patch Manager para
aplicar patches aos dispositivos de borda do
Windows 10.

Como operações do Patch Manager funcionam
Esta seção fornece detalhes técnicos que explicam como o Patch Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, define quais patches devem ser instalados e como ele os instala em cada sistema operacional
compatível. Para sistemas operacionais Linux, ele também fornece informações sobre como especificar
um repositório de origem, em uma lista personalizada de referência de patches, para patches diferentes do
padrão configurado em um nó gerenciado. Esta seção também fornece detalhes sobre como as regras de
linha de base de patch funcionam em diferentes distribuições do sistema operacional Linux.
As informações nos tópicos a seguir se aplicam tanto à aplicação de patches em nós gerenciados de
maneira programada quanto à aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda.
Tópicos
• Como as datas de lançamento e atualização de pacotes são calculadas (p. 1143)
• Como os patches de segurança são selecionados (p. 1144)
• Como especificar um repositório de origem de patches alternativo (Linux) (p. 1149)
• Como os patches são instalados (p. 1152)
• Como funcionam as regras de linha de base de patch em sistemas baseados no Linux (p. 1161)
• Diferenças principais entre a aplicação de patches no Windows e no Linux (p. 1175)

Como as datas de lançamento e atualização de pacotes são
calculadas
Important
As informações desta página se aplicam aos sistemas operacionais (SOs) Amazon Linux e
Amazon Linux 2 para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Os pacotes
para esses tipos de SOs são criados e mantidos pela Amazon Web Services. A forma como os
fabricantes de outros SOs gerenciam seus pacotes e repositórios afeta a forma como as datas de
lançamento e de atualização deles são calculadas. Para sistemas operacionais além do Amazon
Linux e do Amazon Linux 2, como Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise
Server (SLES), consulte a documentação do fabricante para obter informações sobre como os
pacotes deles são atualizados e mantidos.
Nas configurações da lista de referência de patches personalizada (p. 1215) que você cria, para a maioria
dos tipos de SO, você pode especificar que os patches sejam aprovados automaticamente para instalação
após um determinado número de dias. O AWS fornece várias listas de referência de patches predefinidas
que incluem datas de aprovação automática de sete dias.
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Um atraso de aprovação automática é o número de dias para aguardar após o lançamento do patch, antes
que a aplicação do patch seja aprovada automaticamente. Por exemplo, você cria uma regra usando a
classificação CriticalUpdates e a configura para um atraso de aprovação automática de 7 dias. Como
resultado, um novo patch crítico com data de lançamento ou data da última atualização em 7 de julho será
aprovado automaticamente em 14 de julho.
Para evitar resultados inesperados com atrasos na aprovação automática no Amazon Linux e no Amazon
Linux 2, é importante entender como as datas de lançamento e de atualização desses serviços são
calculadas.
Na maioria dos casos, o tempo de espera de aprovação automática antes da instalação dos patches é
calculado com base em um valor Updated Date em updateinfo.xml, e não um valor Release Date.
Veja a seguir detalhes importantes sobre esses cálculos de data:
• Release Date é a data de lançamento de uma notice (notificação). Isso não significa que o pacote já
esteja necessariamente disponível nos repositórios associados.
• Update Date é a última data em que a notificação foi atualizada. Uma atualização de uma notificação
pode representar algo tão pequeno quanto uma atualização de texto ou descrição. Isso não significa
que o pacote tenha sido liberado nessa data ou já esteja necessariamente disponível nos repositórios
associados.
Isso significa que um pacote pode ter um valor Update Date de 7 de julho, mas não estará disponível
para instalação até (p. ex.) 13 de julho. Nesse caso, suponha que uma lista de referência de patches que
especifique um atraso de aprovação automática de 7 dias seja executada em uma operação Install
em 14 de julho. Como o valor Update Date é de 7 dias antes da data de execução, os patches e
atualizações no pacote serão instalados em 14 de julho. A instalação acontece mesmo que apenas 1 dia
tenha passado desde que o pacote foi disponibilizado para instalação efetiva.
• Um pacote contendo patches de sistema operacional ou aplicativo pode ser atualizado mais de uma vez
após o lançamento inicial.
• Um pacote pode ser lançado nos repositórios gerenciados da AWS e ser revertido se houver a
descoberta de problemas posteriormente.
Em algumas operações de aplicação de patches, talvez esses fatores não sejam importantes. Por
exemplo, se uma lista de referência de patches estiver configurada para instalar um patch com valores
de severidade de Low e Medium, e uma classificação de Recommended, qualquer atraso na aprovação
automática pode ter pouco impacto em suas operações.
No entanto, em casos nos quais o tempo de patches críticos ou de alta severidade é mais importante,
talvez seja importante que você exerça mais controle sobre quando os patches são instalados. O método
recomendado para fazer isso é usar repositórios alternativos de origem de patch em vez dos repositórios
padrão para operações de patch em um nó gerenciado.
Você pode especificar os repositórios de origem de patches alternativos ao criar uma linha de base
de patch personalizada. Em cada linha de base de patch personalizada, você pode especificar as
configurações de origem de patches para até 20 versões de um sistema operacional Linux compatível.
Para mais informações, consulte Como especificar um repositório de origem de patches alternativo
(Linux) (p. 1149).

Como os patches de segurança são selecionados
O foco principal do Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, é instalar as atualizações
relacionadas à segurança de sistemas operacionais nos nós gerenciados. Por padrão, o Patch Manager
não instala todos os patches disponíveis, mas sim um conjunto menor de patches relacionados à
segurança.
Para tipos de sistema operacional baseados em Linux que relatem um nível de gravidade para patches, o
Patch Manager usa o nível de gravidade relatado pelo editor do software para o aviso de atualização ou
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patch individual. O Patch Manager não deriva níveis de gravidade de fontes de terceiros, como o Sistema
comum de pontuação de vulnerabilidades (CVSS), ou a partir de métricas lançadas pelo Banco de dados
nacional de vulnerabilidades (NVD).

Note
Em todos os sistemas baseados em Linux com os quais o Patch Manager é compatível, você
pode escolher um outro repositório de origem configurado para o nó gerenciado, normalmente
para instalar atualizações não relacionadas a segurança. Para obter mais informações, consulte
Como especificar um repositório de origem de patches alternativo (Linux) (p. 1149).
O restante desta seção explica como o Patch Manager seleciona patches de segurança para os diferentes
sistemas operacionais compatíveis.
Amazon Linux and Amazon Linux 2
No Amazon Linux e no Amazon Linux 2, o serviço de lista de referência de patches do Systems
Manager usa repositórios pré-configurados em seu nó gerenciado. Há dois repositórios préconfigurados (repos) em um nó:
• ID do repositório: amzn-main/latest
Nome do repositório: amzn-main-Base
• ID do repositório: amzn-updates/latest
Nome do repositório: amzn-updates-Base

Note
Todas as atualizações são obtidas por download dos repositórios remotos configurados em
seu nó gerenciado. Portanto, o nó deve conseguir se conectar aos repositórios para que a
aplicação do patch seja realizada.
Os nós gerenciados do Amazon Linux e Amazon Linux 2 usam o Yum como o gerenciador de
pacotes, e o Yum usa o conceito de uma notificação de atualização como um arquivo chamado
updateinfo.xml. Uma notificação de atualização é um conjunto de pacotes que corrige problemas
específicos. Todos os pacotes que estão em um aviso de atualização são considerados de segurança
pelo Patch Manager. Pacotes individuais não recebem classificações ou níveis de gravidade. Por esse
motivo, o Patch Manager designa os atributos de um aviso de atualização aos pacotes relacionados.

Note
Se você marcar a caixa de seleção Approved patches include non-security updates (Patches
aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) na página Create patch
baseline (Criar lista de referência de patch), os pacotes não classificados em um arquivo
updateinfo.xml (ou um pacote que contenha um arquivo sem valores de classificação,
gravidade e data devidamente formatados) poderão ser incluídos na lista de patches préfiltrada. No entanto, para que um patch seja aplicado, ele ainda deve atender às regras de
linha de base de patch especificadas pelo usuário.
CentOS and CentOS Stream
No CentOS e CentOS Stream, o serviço de lista de referência de patches do Systems Manager usa
repositórios (repos) pré-configurados em seu nó gerenciado. A lista a seguir fornece exemplos para
uma Amazon Machine Image (AMI) do CentOS 8.2 fictícia:
• ID do repositório: example-centos-8.2-base
Nome do repositório: Example CentOS-8.2 - Base
• ID do repositório: example-centos-8.2-extras
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Nome do repositório: Example CentOS-8.2 - Extras
• ID do repositório: example-centos-8.2-updates
Nome do repositório: Example CentOS-8.2 - Updates
• ID do repositório: example-centos-8.x-examplerepo
Nome do repositório: Example CentOS-8.x – Example Repo Packages

Note
Todas as atualizações são obtidas por download dos repositórios remotos configurados em
seu nó gerenciado. Portanto, o nó deve conseguir se conectar aos repositórios para que a
aplicação do patch seja realizada.
Os nós gerenciados do CentOS 6 e 7 usam o Yum como gerenciador de pacotes. Os nós do CentOS
8 e CentOS Stream usam o DNF como gerenciador de pacotes. Ambos os gerenciadores de pacotes
usam o conceito de um aviso de atualização. Uma notificação de atualização é um conjunto de
pacotes que corrige problemas específicos.
No entanto, os repositórios padrão do CentOS e CentOS Stream não são configurados com um aviso
de atualização. Isso significa que o Patch Manager não detecta pacotes em repositórios padrão do
CentOS e CentOS Stream. Para permitir que o Patch Manager processe pacotes que não estão
contidos em um aviso de atualização, você deve ativar o sinalizador EnableNonSecurity nas regras
da lista de referência de patches.

Note
Há compatibilidade para as notificações de atualização do CentOS e CentOS Stream.
Os repositórios com notificações de atualização podem ser obtidos por download após a
inicialização.
Debian Server and Raspberry Pi OS
No Debian Server e no Raspberry Pi OS (anteriormente chamado de Raspbian), o serviço de
lista de referência de patches do Systems Manager usa repositórios (repos) pré-configurados na
instância. Esses repos pré-configurados são usados para obter uma lista das atualizações de pacote
disponíveis. Para isso, o Systems Manager executa um comando equivalente a sudo apt-get
update.
Os pacotes são então filtrados dos repositórios debian-security codename. Isto significa que,
no Debian Server 8, o Patch Manager identifica apenas as atualizações que fazem parte do debiansecurity jessie. No Debian Server 9, apenas as atualizações que fazem parte do debiansecurity stretch são identificadas. No Debian Server 10, apenas as atualizações que fazem
parte do debian-security buster são identificadas.

Note
Somente no Debian Server 8: como alguns nós gerenciados do Debian Server 8.* se referem
a um repositório de pacotes obsoleto (jessie-backports), o Patch Manager executa
etapas adicionais para garantir que as operações de patch sejam bem-sucedidas. Para mais
informações, consulte Como os patches são instalados (p. 1152).
Oracle Linux
No Oracle Linux, o serviço de lista de referência de patches do Systems Manager usa repositórios
(repos) pré-configurados em seu nó gerenciado. Há normalmente dois repositórios pré-configurados
(repositórios) em um nó.
Oracle Linux 7:
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• ID do repositório: ol7_UEKR5/x86_64
Nome do repositório: Latest Unbreakable Enterprise Kernel Release 5 for Oracle
Linux 7Server (x86_64)
• ID do repositório: ol7_latest/x86_64
Nome do repositório: Oracle Linux 7Server Latest (x86_64)
Oracle Linux 8:
• ID do repositório: ol8_baseos_latest
Nome do repositório: Oracle Linux 8 BaseOS Latest (x86_64)
• ID do repositório: ol8_appstream
Nome do repositório: Oracle Linux 8 Application Stream (x86_64)
• ID do repositório: ol8_UEKR6
Nome do repositório: Latest Unbreakable Enterprise Kernel Release 6 for Oracle
Linux 8 (x86_64)

Note
Todas as atualizações são obtidas por download dos repositórios remotos configurados em
seu nó gerenciado. Portanto, o nó deve conseguir se conectar aos repositórios para que a
aplicação do patch seja realizada.
Os nós gerenciados do Oracle Linux usam o Yum como gerenciador de pacotes, e o Yum usa o
conceito de uma notificação de atualização como um arquivo chamado updateinfo.xml. Uma
notificação de atualização é um conjunto de pacotes que corrige problemas específicos. Pacotes
individuais não recebem classificações ou níveis de gravidade. Por essa razão, o Patch Manager
designa os atributos de um aviso de atualização aos pacotes relacionados e instala pacotes com base
nos filtros de classificação especificados na lista de referência do patch.

Note
Se você marcar a caixa de seleção Approved patches include non-security updates (Patches
aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) na página Create patch
baseline (Criar lista de referência de patch), os pacotes não classificados em um arquivo
updateinfo.xml (ou um pacote que contenha um arquivo sem valores de classificação,
gravidade e data devidamente formatados) poderão ser incluídos na lista de patches préfiltrada. No entanto, para que um patch seja aplicado, ele ainda deve atender às regras de
linha de base de patch especificadas pelo usuário.
RHEL and Rocky Linux
No Red Hat Enterprise Linux e Rocky Linux, o serviço de lista de referência de patches do Systems
Manager usa repositórios (repos) pré-configurados em seu nó gerenciado. Há normalmente três
repositórios pré-configurados (repos) em um nó.
Todas as atualizações são obtidas por download dos repositórios remotos configurados em seu nó
gerenciado. Portanto, o nó deve conseguir se conectar aos repositórios para que a aplicação do patch
seja realizada.

Note
Se você marcar a caixa de seleção Approved patches include non-security updates (Patches
aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) na página Create patch
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baseline (Criar lista de referência de patch), os pacotes não classificados em um arquivo
updateinfo.xml (ou um pacote que contenha um arquivo sem valores de classificação,
gravidade e data devidamente formatados) poderão ser incluídos na lista de patches préfiltrada. No entanto, para que um patch seja aplicado, ele ainda deve atender às regras de
linha de base de patch especificadas pelo usuário.
Os nós gerenciados do Red Hat Enterprise Linux 7 usam o Yum como gerenciador de pacotes. Os nós
gerenciados do Red Hat Enterprise Linux 8 e Rocky Linux usam o DNF como gerenciador de pacotes.
Os gerenciadores de pacotes usam o conceito de um aviso de atualização como um arquivo chamado
updateinfo.xml. Uma notificação de atualização é um conjunto de pacotes que corrige problemas
específicos. Pacotes individuais não recebem classificações ou níveis de gravidade. Por essa razão,
o Patch Manager designa os atributos de um aviso de atualização aos pacotes relacionados e instala
pacotes com base nos filtros de classificação especificados na lista de referência do patch.
Os locais do repositório diferem entre RHEL 7 e o RHEL 8 e sistemas Rocky Linux:
RHEL 7

Note
Os IDs de repo a seguir estão associados ao RHUI 2. O RHUI 3 foi lançado em
dezembro de 2019 e apresentou um esquema de nomenclatura diferente para IDs do
repositório Yum. Dependendo da AMI do RHEL-7 na qual você cria os nós gerenciados,
talvez seja necessário atualizar os comandos. Para obter mais informações, consulte
Repository IDs for RHEL 7 in AWS Have Changed no Portal do cliente Red Hat.
• ID do repositório: rhui-REGION-client-config-server-7/x86_64
Nome do repositório: Red Hat Update Infrastructure 2.0 Client Configuration
Server 7
• ID do repositório: rhui-REGION-rhel-server-releases/7Server/x86_64
Nome do repositório: Red Hat Enterprise Linux Server 7 (RPMs)
• ID do repositório: rhui-REGION-rhel-server-rh-common/7Server/x86_64
Nome do repositório: Red Hat Enterprise Linux Server 7 RH Common (RPMs)
RHEL 8 e Rocky Linux
• ID do repositório: rhel-8-appstream-rhui-rpms
Nome do repositório: Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - AppStream from
RHUI (RPMs)
• ID do repositório: rhel-8-baseos-rhui-rpms
Nome do repositório: Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64 - BaseOS from
RHUI (RPMs)
• ID do repositório: rhui-client-config-server-8
Nome do repositório: Red Hat Update Infrastructure 3 Client Configuration
Server 8
SLES
Nas instâncias do SUSE Linux Enterprise Server (SLES), a biblioteca do ZYPP obtém a lista de
patches disponíveis (um conjunto de pacotes) dos seguintes locais:
• Lista de repositórios: etc/zypp/repos.d/*
• Informações do pacote: /var/cache/zypp/raw/*
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Os nós gerenciados do SLES usam o Zypper como gerenciador de pacotes, e o Zypper usa o conceito
de um patch. Um patch é um conjunto de pacotes que corrige um problema específico. O Patch
Manager lida com todos os pacotes referenciados em um patch como relacionados à segurança.
Como pacotes individuais não recebem classificações ou níveis de gravidade, o Patch Manager atribui
aos pacotes os atributos do patch ao qual eles pertencem.
Ubuntu Server
No Ubuntu Server, o serviço de lista de referência de patches do Systems Manager usa repositórios
(repos) pré-configurados em seu nó gerenciado. Esses repos pré-configurados são usados para
obter uma lista das atualizações de pacote disponíveis. Para isso, o Systems Manager executa um
comando equivalente a sudo apt-get update.
Os pacotes são então filtrados dos repositórios codename-security, onde codename é exclusivo
da versão do lançamento, como trusty para Ubuntu Server 14. O Patch Manager identifica apenas
upgrades que são parte desses repositórios:
• Ubuntu Server 14.04 LTS: trusty-security
• Ubuntu Server 16.04 LTS: xenial-security
• Ubuntu Server 18.04 LTS: bionic-security
• Ubuntu Server 20.04 LTS: focal-security
• Ubuntu Server 20.10 STR: groovy-gorilla
Windows
Em sistemas operacionais Microsoft Windows, o Patch Manager recupera uma lista de atualizações
disponíveis que a Microsoft publica no Microsoft Update e são disponibilizadas automaticamente para
o Windows Server Update Services (WSUS).
O Patch Manager monitora continuamente as novas atualizações em cada Região da AWS. A lista
de atualizações do disponíveis em cada região é atualizada pelo menos uma vez por dia. Quando as
informações de patch da Microsoft são processadas, o Patch Manager remove da sua lista de patches
as atualizações que foram substituídas por atualizações posteriores. Portanto, apenas a atualização
mais recente é exibida e disponibilizada para instalação. Por exemplo, se KB4012214 substituir
KB3135456, somente o KB4012214 será disponibilizado como atualização no Patch Manager.
O Patch Manager apenas disponibiliza patches para versões de sistemas operacionais Windows
Server compatíveis com o Patch Manager. Por exemplo, o Patch Manager não pode ser usado para
aplicar patches ao Windows RT.

Note
Em alguns casos, a Microsoft lança patches para aplicações que podem não especificar
explicitamente uma data e hora atualizadas. Nesses casos, uma data e hora atualizadas de
01/01/1970 são fornecidas por padrão.

Como especificar um repositório de origem de patches alternativo
(Linux)
Ao usar os repositórios padrão configurados em um nó gerenciado para operações de aplicação de
patch, o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, verifica ou instala patches relacionados
à segurança. Esse é o comportamento padrão do Patch Manager. Para obter informações completas
sobre como o Patch Manager seleciona e instala patches de segurança, consulte Como os patches de
segurança são selecionados (p. 1144).
Em sistemas Linux, no entanto, você também pode usar o Patch Manager para instalar patches que não
são relacionados à segurança ou que estão em um repositório de origem diferente do padrão configurado
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em seu nó gerenciado. Você pode especificar os repositórios de origem de patches alternativos ao criar
uma linha de base de patch personalizada. Em cada linha de base de patch personalizada, você pode
especificar as configurações de origem de patches para até 20 versões de um sistema operacional Linux
compatível.
Por exemplo, suponha que a sua frota Ubuntu Server inclua nós gerenciados do Ubuntu Server 14.04 e
Ubuntu Server 16.04. Nesse caso, você pode especificar os repositórios alternativo para cada versão na
mesma linha de base de patch personalizada. Para cada versão, insira um nome, especifique o tipo de
versão do sistema operacional (produto) e forneça uma configuração do repositório. Você também pode
especificar um único repositório de origem alternativo que se aplica a todas as versões de um sistema
operacional compatível.

Note
Executar uma linha personalizada de referência de patches, que especifica repositórios de
patches alternativos para um nó gerenciado, não torna esses repositórios o novo padrão no
sistema operacional. Após a conclusão da operação de patch, os repositórios previamente
configurados como padrão para o sistema operacional do nó permanecerão como padrão.
Para obter uma lista de exemplos de situações para usar essa opção, consulte Exemplos de uso de
repositórios de origem de patches alternativos (p. 1151) mais adiante neste tópico.
Para obter informações sobre linhas de base de patch padrão e personalizadas, consulte Sobre linhas de
base de patches predefinidas e personalizadas (p. 1211).
Exemplo: usar o console
Para especificar repositórios de origem de patches alternativos quando você está trabalhando no console
do Systems Manager, use a seção Patch sources (Origens de patches) na página Create patch baseline
(Criar linha de base de patch). Para obter informações sobre como usar as opções de Fontes de patch,
consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (Linux) (p. 1263).
Exemplos: usar a AWS CLI
Para obter um exemplo do uso da opção --sources com a AWS Command Line Interface (AWS CLI),
consulte Criar uma linha de base de patch com repositórios personalizados para diferentes versões do
SO (p. 1283).
Tópicos
• Considerações importantes para repositórios alternativos (p. 1150)
• Exemplos de uso de repositórios de origem de patches alternativos (p. 1151)

Considerações importantes para repositórios alternativos
Tenha em mente os seguintes pontos ao planejar a estratégia de patches usando alternativas de
repositórios de patch.
Somente repositórios especificados são usados para a aplicação de patches
Especificar repositórios alternativos não significa especificar repositórios adicionais. Você pode optar por
especificar repositórios que não sejam os configurados como padrão em um nó gerenciado. No entanto,
você também deve especificar os repositórios padrão como parte da configuração de origem de patch
alternativo se você deseja que as atualizações sejam aplicadas.
Por exemplo, em nós gerenciados do Amazon Linux 2, os repositórios padrão são amzn2-core e
amzn2extra-docker. Se você deseja incluir o repositório Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL)
em suas operações de patch, deve especificar os três repositórios como repositórios alternativos.
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Note
Executar uma linha personalizada de referência de patches, que especifica repositórios de
patches alternativos para um nó gerenciado, não torna esses repositórios o novo padrão no
sistema operacional. Após a conclusão da operação de patch, os repositórios previamente
configurados como padrão para o sistema operacional do nó permanecerão como padrão.
O comportamento de patches para distribuições com base em YUM depende do manifesto updateinfo.xml
Quando você especifica repositórios alternativos de patch para distribuições com base em YUM,
como Amazon Linux ou Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux, ou CentOS, o comportamento de
patches depende de o repositório incluir ou não uma atualização manifesto na forma de um arquivo
updateinfo.xml completo e formatado corretamente. Esse arquivo especifica a data de lançamento,
classificações e gravidades dos vários pacotes. Qualquer um dos seguintes afetará o comportamento de
patch:
• Se você filtrar Classificação e Gravidade, mas eles não estiverem especificados em updateinfo.xml,
o pacote não será incluído pelo filtro. Isso também significa que os pacotes sem um arquivo
updateinfo.xml não serão incluídos no patch.
• Se você filtrar ApprovalAfterDays, mas a data de liberação do pacote não estiver no formato Unix Epoch
(ou não tiver data de liberação especificada), o pacote não será incluído pelo filtro.
• Há uma exceção se você selecionar a caixa de seleção Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) na página Create patch
baseline (Criar linha de base de patch). Nesse caso, os pacotes sem um arquivo updateinfo.xml (ou
que contenham esse arquivo sem valores propriamente formatados de Classificação, Gravidade e Data)
serão incluídos na lista de patches pré-filtrados. (Eles ainda deverão corresponder aos outros requisitos
de regras de linha de base de patch para serem instalados.)

Exemplos de uso de repositórios de origem de patches alternativos
Exemplo 1 - Atualizações não de segurança para o Ubuntu Server
Você já está usando o Patch Manager para instalar patches de segurança em uma frota
de nós gerenciados do Ubuntu Server usando a lista de referência de patches AWSUbuntuDefaultPatchBaseline predefinida fornecida pela AWS. Você pode criar uma nova linha de
base de patch baseada nesse padrão, mas especifique nas regras de aprovação que você deseja que
as atualizações não relacionadas à segurança que fazem parte da distribuição padrão sejam instaladas
também. Quando essa lista de referência de patches é executada em nós, os patches para problemas
relacionados ou não a segurança são aplicados. Você também pode optar por aprovar patches não
relacionados a segurança nas exceções de patches que você especifica para uma linha de base.
Exemplo 2 – Personal Package Archives (PPA) para o Ubuntu Server
As instâncias do Ubuntu Server estão executando o software que é distribuído por meio de um Personal
Package Archives (PPA) para Ubuntu. Nesse caso, crie uma lista de referência de patches que especifique
um repositório PPA que você configurou em seu nó gerenciado como repositório de origem para a
operação de aplicação de patch. Em seguida, use o Run Command para executar o documento da lista de
referência de patches em seus nós.
Exemplo 3: aplicações corporativas internas no Amazon Linux
Você deve executar algumas aplicações necessárias para a conformidade regulatória do setor nos nós
gerenciados do Amazon Linux. Você pode configurar um repositório para essas aplicações em nós, usar o
YUM inicialmente para instalar as aplicações e, em seguida, atualizar ou criar uma nova lista de referência
de patches para incluir esse novo repositório corporativo. Depois disso, você pode usar o Run Command
para executar o documento AWS-RunPatchBaseline com a opção Scan para conferir se o pacote
corporativo está listado entre os pacotes instalados e está atualizado dentro do nó gerenciado. Se ele não
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estiver atualizado, você pode executar o documento novamente usando a opção Install para atualizar
os aplicativos.

Como os patches são instalados
O Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, usa o mecanismo interno para um tipo de
sistema operacional para instalar atualizações em um nó gerenciado. Por exemplo, no Windows Server, a
API do Windows Update é usada, e no Amazon Linux o gerenciador de pacotes do yum é usado.
O lembrete desta seção explica como o Patch Manager instala patches em um sistema operacional.
Amazon Linux and Amazon Linux 2
Em nós gerenciados do Amazon Linux e do Amazon Linux 2, o fluxo de trabalho de instalação de
patches ocorre da seguinte maneira:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
2. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
3. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.

4.
5.
6.
7.

Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.
Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
Se várias versões de um patch forem aprovadas, a versão mais recente será aplicada.
A API de atualização do YUM é aplicada a patches aprovados, da seguinte maneira:
• Para linhas de base de patch padrão predefinidas fornecidas pela AWS e para linhas de base de
patch personalizadas em que a caixa de seleção Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) não está marcada,
somente os patches especificados em updateinfo.xml são aplicados (somente atualizações
de segurança).
O comando equivalente do yum para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update-minimal --sec-severity=Critical,Important --bugfix -y

• Para linhas de base de patch personalizadas em que a opção Approved patches include nonsecurity updates (Patches aprovados incluem atualizações não referentes à segurança) está
selecionada, ambos os patches no updateinfo.xml e os que não estão no updateinfo.xml
são aplicados (atualizações de segurança e não referentes à segurança).
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O comando equivalente do yum para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update --security --bugfix

8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
CentOS and CentOS Stream
Em nós gerenciados do CentOS e CentOS Stream, o fluxo de trabalho da instalação de patches é o
seguinte:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
2. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.
3. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
4. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
5. Se várias versões de um patch forem aprovadas, a versão mais recente será aplicada.
6. A API de atualização do YUM (nas versões 6.x e 7.x) ou a atualização do DNF (no CentOS 8 e
CentOS Stream) é aplicada a patches aprovados.
7. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
Debian Server and Raspberry Pi OS
Em instâncias do Debian Server e do Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian), o fluxo de trabalho
da instalação de patches é o seguinte:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
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para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
2. Se uma atualização estiver disponível para o python3-apt (uma interface de biblioteca Python
para libapt), ela será atualizada para a versão mais recente. (Este pacote não relacionado à
segurança é atualizado mesmo se você não selecionou a opção Include nonsecurity updates (Incluir
atualizações não relacionadas à segurança)).

Important
Somente no Debian Server 8: como alguns nós gerenciados do Debian Server 8.* se
referem a um repositório de pacotes obsoleto (jessie-backports), o Patch Manager
executa etapas adicionais para garantir que as operações de patch tenham êxito:
a. Em seu nó gerenciado, a referência ao repositório jessie-backports é comentada
na lista de locais de origem (/etc/apt/sources.list.d/jessie-backports).
Como resultado, nenhuma tentativa é feita para baixar patches desse local.
b. Uma chave de assinatura da atualização de segurança do Stretch é importada.
Essa chave fornece as permissões necessárias para as operações de atualização e
instalação nas distribuições do Debian Server 8.*.
c. Uma operação apt-get é executada para garantir que a versão mais recente de
python3-apt seja instalada antes do início do processo de aplicação de patch.
d. Após a conclusão do processo de instalação, a referência ao repositório jessiebackports é restaurada e a chave de assinatura é removida das chaves de origem
apt. Isso é feito para deixar a configuração do sistema como estava antes da operação
de aplicação de patch.
Na próxima vez que o Patch Manager atualizar o sistema, o mesmo processo será
repetido.
3. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
4. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.

Note
Como não é possível determinar de forma confiável as datas de lançamento dos
pacotes de atualização do Debian Server, as opções de aprovação automática não são
compatíveis com esse sistema operacional.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.

Note
Para o Debian Server e o Raspberry Pi OS, as versões candidatas de patch são limitadas
a patches incluídos no debian-security.
5. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
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6. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
7. A biblioteca de APT é usada para atualizar pacotes.
8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
macOS
Em nós gerenciados do macOS, o fluxo de trabalho da instalação de patches é o seguinte:
1. O/Library/Receipts/InstallHistory.plisté um registro de software que foi instalado
e atualizado usando osoftwareupdateeinstallerGerenciadores de pacotes. Usar
opkgutilferramenta de linha de comando (parainstaller) e osoftwareupdate, os comandos
da CLI são executados para analisar esta lista.
Para o installer, a resposta aos comandos da CLI inclui package name, version, volume,
location e install-time, mas apenas o package name e a version serão usados pelo
Patch Manager.
Para o softwareupdate, a resposta aos comandos da CLI inclui o nome do pacote (display
name), version e date, mas apenas o nome e a versão do pacote são usados pelo Patch
Manager.
Para Brew e Brew Cask, o Homebrew não suporta seus comandos rodando sob o usuário raiz.
Como resultado, o Patch Manager consulta e executa comandos Homebrew como o proprietário do
diretório Homebrew ou como um usuário válido pertencente ao grupo de proprietários do diretório
Homebrew. Os comandos são semelhantes asoftwareupdateeinstallere são executados
por meio de um subprocesso Python para coletar dados de pacotes, e a saída é analisada para
identificar nomes e versões de pacotes.
2. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
3. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.
4. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
5. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
6. Se várias versões de um patch forem aprovadas, a versão mais recente será aplicada.
7. Invoca a CLI de pacote apropriada em seu nó gerenciado para processar patches aprovados da
seguinte maneira:

Note
O installer não tem a funcionalidade para verificar e instalar atualizações. Portanto,
parainstaller,Patch Managerapenas relata quais pacotes estão instalados. Como
resultado, os pacotes do installer nunca são relatados como Missing.
• Para listas de referência de patches padrão predefinidas fornecidas pela AWS e para linhas
de base de patch personalizadas em que a caixa de seleção Approved patches include nonsecurity updates (Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) não
está marcada, somente atualizações de segurança são aplicadas.
• Para listas de referência de patches personalizadas em que a caixa de seleção Approved patches
include non-security updates (Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas a
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segurança) estiver selecionada, tanto as atualizações de segurança quanto as não relacionadas
a segurança se aplicarão.
8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
Oracle Linux
Em nós gerenciados do Oracle Linux, o fluxo de trabalho da instalação de patches é o seguinte:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
2. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
3. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.
4. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
5. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
6. Se várias versões de um patch forem aprovadas, a versão mais recente será aplicada.
7. Em nós gerenciados da versão 7, a API da atualização do YUM é aplicada a patches aprovados, da
seguinte maneira:
• Para linhas de base de patch padrão predefinidas fornecidas pela AWS e para linhas de base de
patch personalizadas em que a caixa de seleção Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) não está marcada,
somente os patches especificados em updateinfo.xml são aplicados (somente atualizações
de segurança).
O comando equivalente do yum para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update-minimal --sec-severity=Important,Moderate --bugfix -y

• Para linhas de base de patch personalizadas em que a opção Approved patches include nonsecurity updates (Patches aprovados incluem atualizações não referentes à segurança) está
selecionada, ambos os patches no updateinfo.xml e os que não estão no updateinfo.xml
são aplicados (atualizações de segurança e não referentes à segurança).
O comando equivalente do yum para esse fluxo de trabalho é:
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sudo yum update --security --bugfix -y

Em nós gerenciados da versão 8, a API da atualização do Dnf é aplicada a patches aprovados,
da seguinte maneira:
• Para linhas de base de patch padrão predefinidas fornecidas pela AWS e para linhas de base
de patch personalizadas em que a caixa de seleção Approved patches include non-security
updates (Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) não está
marcada, somente os patches especificados em updateinfo.xml são aplicados (somente
atualizações de segurança).
O comando equivalente do yum para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf upgrade-minimal --security --sec-severity Moderate --sec-severity
Important

• Para linhas de base de patch personalizadas em que a opção Approved patches include
non-security updates (Patches aprovados incluem atualizações não referentes à segurança)
está selecionada, ambos os patches no updateinfo.xml e os que não estão no
updateinfo.xml são aplicados (atualizações de segurança e não referentes à segurança).
O comando equivalente do yum para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf upgrade --security --bugfix

8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
RHEL and Rocky Linux
Em nós gerenciados do Red Hat Enterprise Linux e Rocky Linux, o fluxo de trabalho da instalação de
patches é o seguinte:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
2. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
3. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.
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4. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
5. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
6. Se várias versões de um patch forem aprovadas, a versão mais recente será aplicada.
7. A API de atualização do YUM (no RHEL 7) ou a API de atualização do DNF (no RHEL 8 e Rocky
Linux) é aplicada a patches aprovados da seguinte forma:
• Para linhas de base de patch padrão predefinidas fornecidas pela AWS e para linhas de base de
patch personalizadas em que a caixa de seleção Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não relacionadas à segurança) não está marcada,
somente os patches especificados em updateinfo.xml são aplicados (somente atualizações
de segurança).
Para o RHEL 7, o comando yum equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update-minimal --sec-severity=Critical,Important --bugfix -y

Para o RHEL 8 e Rocky Linux, os comandos dnf equivalentes para esse fluxo de trabalho são:
sudo dnf update-minimal --sec-severity=Critical --bugfix -y ; \
sudo dnf update-minimal --sec-severity=Important --bugfix -y

• Para linhas de base de patch personalizadas em que a opção Approved patches include nonsecurity updates (Patches aprovados incluem atualizações não referentes à segurança) está
selecionada, ambos os patches no updateinfo.xml e os que não estão no updateinfo.xml
são aplicados (atualizações de segurança e não referentes à segurança).
Para o RHEL 7, o comando yum equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update --security --bugfix -y

Para o RHEL 8 e Rocky Linux, o comando dnf equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf update --security --bugfix -y

8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
SLES
Em nós gerenciados do SUSE Linux Enterprise Server (SLES), o fluxo de trabalho da instalação de
patches é o seguinte:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
2. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
3. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.
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As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.
4. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
5. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
6. Se várias versões de um patch forem aprovadas, a versão mais recente será aplicada.
7. A API de atualização do Zypper é aplicada a patches aprovados.
8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
Ubuntu Server
Em nós gerenciados do Ubuntu Server, o fluxo de trabalho da instalação de patches é o seguinte:
1. Se uma lista de patches for especificada usando um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que usa o parâmetro do InstallOverrideList
para os documentos AWS-RunPatchBaseline ou AWS-RunPatchBaselineAssociation, os
patches listados serão instalados e as de etapas de 2 a 7 serão ignoradas.
2. Se uma atualização estiver disponível para o python3-apt (uma interface de biblioteca Python
para libapt), ela será atualizada para a versão mais recente. (Este pacote não relacionado à
segurança é atualizado mesmo se você não selecionou a opção Include nonsecurity updates (Incluir
atualizações não relacionadas à segurança)).
3. Aplique o GlobalFilters conforme especificado na lista de referência do patch, mantendo apenas os
pacotes qualificados para processamento adicional.
4. Aplique ApprovalRules conforme especificado na lista de referência do patch. Cada regra de
aprovação pode definir um pacote como aprovado.

Note
Como não é possível determinar de forma confiável as datas de lançamento dos
pacotes de atualização do Ubuntu Server, as opções de aprovação automática não são
compatíveis com esse sistema operacional.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada
para selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada
pacote, a versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de
um repo de segurança.
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Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a
lista de referência de patches.

Note
Para o Ubuntu Server, as versões candidatas de patch são limitadas a patches incluídos
no trusty-security (Ubuntu Server 14.04 LTS), xenial-security (Ubuntu Server
16.04 LTS), bionic-security (Ubuntu Server 18.04 LTS), focal-security (Ubuntu
Server 20.04 LTS) ou groovy-gorilla (Ubuntu Server 20.10 STR).
5. Aplique o ApprovedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
aprovados têm aprovação para atualizar, mesmo que sejam descartados por GlobalFilters ou se
nenhuma regra de aprovação especificada em ApprovalRules conceder sua aprovação.
6. Aplique o RejectedPatches conforme especificado na lista de referência do patch. Os patches
rejeitados são removidos da lista de patches aprovados e não serão aplicados.
7. A biblioteca de APT é usada para atualizar pacotes.
8. O nó gerenciado será reinicializado se todas as atualizações forem instaladas. (Exceção:
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).
Windows
Quando uma operação de aplicação de patch é executada em um nó gerenciado do Windows Server,
o nó solicita um snapshot da lista de referência de patches apropriada no Systems Manager. Esse
snapshot contém a lista de todas as atualizações disponíveis na linha de base de patch que foram
aprovadas para implantação. Essa lista de atualizações é enviada à API do Windows Update, que
determina quais das atualizações são aplicáveis ao nó gerenciado e os instala conforme necessário.
Se todas as atualizações forem instaladas, o nó gerenciado será reinicializado posteriormente
quantas vezes for preciso para concluir todas as correções necessárias. (Exceção: Se o parâmetro
RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWS-RunPatchBaseline, o
nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for executado. Para obter
mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)). O resumo da
operação de patch pode ser encontrado na saída da solicitação do Run Command. Os logs
adicionais podem ser encontrados em seu nó gerenciado da pasta %PROGRAMDATA%\Amazon
\PatchBaselineOperations\Logs.
Como a API do Windows Update é usada para fazer download e instalar patches, todas as
configurações de política de grupo para Windows Update são respeitadas. Nenhuma configuração
de política de grupo é necessária para usar o Patch Manager, mas todas as configurações definidas
serão aplicadas, como para direcionar nós gerenciados para um servidor WSUS (Windows Server
Update Services).

Note
Por padrão, o Windows baixa todos os patches do site do Microsoft Windows Update porque
o Patch Manager usa a API do Windows Update para conduzir o download e a instalação
de patches. Por isso, o nó gerenciado precisa acessar o site de atualização do Microsoft
Windows Update, caso contrário, a aplicação de patches falhará. Uma alternativa é configurar
um servidor WSUS para servir como repositório de patches e configurar os nós gerenciados
para direcionar esse WSUS, em vez de usar políticas de grupo.
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Como funcionam as regras de linha de base de patch em
sistemas baseados no Linux
As regras na linha de base de patch para distribuições do Linux funcionam de forma diferente dependendo
do tipo de distribuição. Ao contrário das atualizações de patch em nós gerenciados do Windows Server, as
regras são avaliadas em cada nó para levar em conta os repositórios configurados na instância. O Patch
Manager, um recurso do AWS Systems Manager, usa o gerenciador de pacotes nativo para conduzir a
instalação de patches aprovados pela lista de referência de patches.
Para tipos de sistema operacional baseados em Linux que relatem um nível de gravidade para patches, o
Patch Manager usa o nível de gravidade relatado pelo editor do software para o aviso de atualização ou
patch individual. O Patch Manager não deriva níveis de gravidade de fontes de terceiros, como o Sistema
comum de pontuação de vulnerabilidades (CVSS), ou a partir de métricas lançadas pelo Banco de dados
nacional de vulnerabilidades (NVD).
Tópicos
• Como funcionam as regras de lista de referência de patches no Amazon Linux e no Amazon Linux
2 (p. 1161)
• Como as regras de lista de referência de patches funcionam no CentOS e CentOS Stream (p. 1163)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no Debian Server e no Raspberry Pi
OS (p. 1166)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no macOS (p. 1167)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no Oracle Linux (p. 1168)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no RHEL e no Rocky Linux (p. 1170)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no SUSE Linux Enterprise Server (p. 1173)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no Ubuntu Server (p. 1173)

Como funcionam as regras de lista de referência de patches no Amazon Linux e
no Amazon Linux 2
Em instâncias do Amazon Linux e do Amazon Linux 2, o processo de seleção de patches é o seguinte:
1. Em um nó gerenciado, a biblioteca do YUM acessa o arquivo updateinfo.xml para cada repositório
configurado.

Note
Se nenhum arquivo updateinfo.xml for encontrado, a instalação dos patches depende das
configurações de Approved patches include non-security updates (Patches aprovados incluem
atualizações não relacionadas a segurança) e Auto-approval (Autoaprovação). Por exemplo, se
forem permitidas atualizações não relacionadas à segurança, elas serão instaladas quando o
tempo de autoaprovação chegar.
2. Toda notificação de atualização em updateinfo.xml inclui vários atributos que denotam as
propriedades dos pacotes na notificação, tal como descrito na tabela a seguir.

Atributos de notificação de atualização
Atributo

Descrição

type

Corresponde ao valor do atributo da chave
Classification (Classificação) no tipo de dados
PatchFilter da lista de referência do patch.
Denota o tipo de pacote incluído na notificação de
atualização.
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Atributo

Descrição
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

severity

Corresponde ao valor do atributo da chave
Severity (Gravidade) no tipo de dados PatchFilter
da lista de referência do patch. Denota a
gravidade dos pacotes incluídos na notificação
de atualização. Normalmente, só é aplicável a
notificações de atualização de segurança.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

update_id

Denota o ID do Advisory, como ALAS-2017-867.
O ID do Advisory pode ser usado no atributo
ApprovedPatches ou RejectedPatches na lista de
referência de patches.

references

Contém informações adicionais sobre o
notificação de atualização, como um ID do CVE
(formato: CVE-2017-1234567). O ID do CVE
pode ser usado no atributo ApprovedPatches
ou RejectedPatches na lista de referência de
patches.

updated

Corresponde a ApproveAfterDays na lista de
referência do patch. Denota a data de lançamento
(data de atualização) dos pacotes incluídos na
notificação de atualização. A comparação entre
o carimbo de data/hora atual e o valor desse
atributo mais ApproveAfterDays é usado
para determinar se o patch está aprovado para
implantação.
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Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
3. O produto do nó gerenciado é determinado pelo SSM Agent. Esse atributo corresponde ao valor do
atributo de chave de produto no tipo de dados &link-PatchFilter; da linha de base de patch.
4. Os pacotes são selecionados para a atualização de acordo com as seguintes diretrizes:
Opção de segurança

Seleção de patches

Linhas de base de patch padrão predefinidas
fornecidas pela AWS e linhas de base de patch
personalizadas em que a caixa de seleção
Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não
relacionadas à segurança) não está marcada

Para cada notificação de atualização
updateinfo.xml, a linha de base de patch
é usada como filtro, permitindo que apenas
os pacotes qualificados sejam incluídos na
atualização. Se vários pacotes forem aplicáveis
depois de aplicar a definição da linha de base de
patch, será usada a versão mais recente.
O comando equivalente do yum para esse fluxo
de trabalho é:
sudo yum update-minimal --secseverity=Critical,Important --bugfix -y

As listas de referência de patches personalizadas
em que a caixa de seleção Approved patches
include non-security updates (Patches aprovados
incluem atualizações não relacionadas à
segurança) estão selecionadas

Além de aplicar as atualizações de segurança
que foram selecionadas no updateinfo.xml,
o Patch Manager aplicará as atualizações não
relacionadas a segurança que, do contrário,
atenderem às regras de filtragem de patches.
O comando equivalente do yum para esse fluxo
de trabalho é:
sudo yum update --security --bugfix -y

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Como as regras de lista de referência de patches funcionam no CentOS e
CentOS Stream
No CentOS e CentOS Stream, o processo de seleção de patches é o seguinte:
1. Em um nó gerenciado, a biblioteca do YUM (nas versões do CentOS 6.x e 7.x) ou a biblioteca do
DNF (no CentOS 8.x e CentOS Stream) acessa o arquivo updateinfo.xml para cada repositório
configurado.

Note
Se nenhum updateinfo.xml for encontrado, a instalação dos patches dependerá das
configurações para Approved patches include non-security updates (Patches aprovados
incluem atualizações não relacionadas à segurança) e Auto-approval (Aprovação automática).
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Por exemplo, se forem permitidas atualizações não relacionadas à segurança, elas serão
instaladas quando o tempo de autoaprovação chegar.
2. Toda notificação de atualização em updateinfo.xml inclui vários atributos que denotam as
propriedades dos pacotes na notificação, tal como descrito na tabela a seguir.

Atributos de notificação de atualização
Atributo

Descrição

type

Corresponde ao valor do atributo da chave
Classification (Classificação) no tipo de dados
PatchFilter da lista de referência do patch.
Denota o tipo de pacote incluído na notificação de
atualização.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

severity

Corresponde ao valor do atributo da chave
Severity (Gravidade) no tipo de dados PatchFilter
da lista de referência do patch. Denota a
gravidade dos pacotes incluídos na notificação
de atualização. Normalmente, só é aplicável a
notificações de atualização de segurança.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

update_id

Denota o ID do Advisory, como CVE-2019-17055.
O ID do Advisory pode ser usado no atributo
ApprovedPatches ou RejectedPatches na lista de
referência de patches.

references

Contém informações adicionais sobre a
notificação de atualização, como um ID do CVE
(formato: CVE-2019-17055) ou ID do Bugzilla
(formato: 1463241). O ID do CVE o ID do Bugzilla
podem ser usados no atributo ApprovedPatches
ou RejectedPatches na lista de referência de
patches.
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Atributo

Descrição

updated

Corresponde a ApproveAfterDays na lista de
referência do patch. Denota a data de lançamento
(data de atualização) dos pacotes incluídos na
notificação de atualização. A comparação entre
o carimbo de data/hora atual e o valor desse
atributo mais ApproveAfterDays é usado
para determinar se o patch está aprovado para
implantação.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
3. O produto do nó gerenciado é determinado pelo SSM Agent. Esse atributo corresponde ao valor do
atributo de chave de produto no tipo de dados &link-PatchFilter; da linha de base de patch.
4. Os pacotes são selecionados para a atualização de acordo com as seguintes diretrizes:
Opção de segurança

Seleção de patches

Linhas de base de patch padrão predefinidas
fornecidas pela AWS e linhas de base de patch
personalizadas em que a caixa de seleção
Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não
relacionadas à segurança) não está marcada

Para cada notificação de atualização
updateinfo.xml, a linha de base de patch
é usada como filtro, permitindo que apenas
os pacotes qualificados sejam incluídos na
atualização. Se vários pacotes forem aplicáveis
depois de aplicar a definição da linha de base de
patch, será usada a versão mais recente.
Para o CentOS 6 e 7 o comando yum equivalente
para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update-minimal --secseverity=Critical,Important --bugfix -y

Para o CentOS 8 e CentOS Stream, os comandos
dnf equivalentes para esse fluxo de trabalho são:
sudo dnf update-minimal --secseverity=Critical --bugfix -y \
sudo dnf update-minimal --secseverity=Important --bugfix -y

As listas de referência de patches personalizadas
em que a caixa de seleção Approved patches
include non-security updates (Patches aprovados
incluem atualizações não relacionadas à
segurança) estão selecionadas

Além de aplicar as atualizações de segurança
que foram selecionadas no updateinfo.xml,
o Patch Manager aplicará as atualizações não
relacionadas a segurança que, do contrário,
atenderem às regras de filtragem de patches.
Para o CentOS 6 e 7 o comando yum equivalente
para esse fluxo de trabalho é:
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Opção de segurança

Seleção de patches
sudo yum update --security --bugfix -y

Para o CentOS 8 e CentOS Stream, o comando
dnf equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf update --security --bugfix -y

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Como as regras de linha de base de patch funcionam no Debian Server e no
Raspberry Pi OS
No Debian Server e no Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian), o serviço de linha de base de patch
oferece filtragem nos campos Priority (Prioridade) e Section (Seção). Esses campos geralmente estão
presentes em todos os pacotes do Debian Server e do Raspberry Pi OS. Para determinar se um patch é
selecionado pela lista de referência de patches, o Patch Manager faz o seguinte:
1. Em sistemas Debian Server e Raspberry Pi OS, o equivalente a sudo apt-get update é executado
para atualizar a lista de pacotes disponíveis. Os repos não são configurados e os dados são extraídas
dos repos configurados em uma lista sources.
2. Se uma atualização estiver disponível para o python3-apt (uma interface de biblioteca Python para
libapt), ela será atualizada para a versão mais recente. (Este pacote não relacionado à segurança
é atualizado mesmo se você não selecionou a opção Include nonsecurity updates (Incluir atualizações
não relacionadas à segurança)).

Important
Somente no Debian Server 8: como os sistemas operacionais Debian Server 8.* se referem
a um repositório de pacotes obsoleto (jessie-backports), o Patch Manager executa as
seguintes etapas adicionais para garantir que as operações de patch sejam bem-sucedidas:
a. Em seu nó gerenciado, a referência ao repositório jessie-backports é comentada na
lista de locais de origem (/etc/apt/sources.list.d/jessie-backports). Como
resultado, nenhuma tentativa é feita para baixar patches desse local.
b. Uma chave de assinatura da atualização de segurança do Stretch é importada. Essa chave
fornece as permissões necessárias para as operações de atualização e instalação nas
distribuições do Debian Server 8.*.
c. Uma operação apt-get é executada para garantir que a versão mais recente de python3apt seja instalada antes do início do processo de aplicação de patch.
d. Após a conclusão do processo de instalação, a referência ao repositório jessiebackports é restaurada e a chave de assinatura é removida das chaves de origem apt.
Isso é feito para deixar a configuração do sistema como estava antes da operação de
aplicação de patch.
3. Em seguida, as listas GlobalFilters, ApprovalRules, ApprovedPatches e RejectedPatches são aplicadas.

Note
Como não é possível determinar de forma confiável as datas de lançamento dos pacotes de
atualização do Debian Server, as opções de aprovação automática não são compatíveis com
esse sistema operacional.
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As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a lista
de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada para
selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada pacote, a
versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de um repo de
segurança. Neste caso, para o Debian Server, versões candidatas de patch são limitadas a patches
incluídos nos seguintes repositórios:
Esses repositórios são nomeados da seguinte forma:
• Debian Server 8: debian-security jessie
• Debian Server e Raspberry Pi OS 9: debian-security stretch
• Debian Server e Raspberry Pi OS 10 :debian-security buster
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
Para visualizar o conteúdo dos campos Priority e Section , execute o comando aptitude a seguir:

Note
Pode ser necessário primeiro instalar o Aptitude nos sistemas Debian Server.
aptitude search -F '%p %P %s %t %V#' '~U'

Em resposta a esse comando, todos os pacotes atualizáveis são relatados no seguinte formato:
name, priority, section, archive, candidate version

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Como as regras de linha de base de patch funcionam no macOS
No macOS, o processo de seleção de patches é como o seguinte:
1. Em um nó gerenciado, o Patch Manager acessa o conteúdo analisado do InstallHistory.plist e
identifica nomes e versões de pacotes.
Para obter detalhes sobre o processo de análise, consulte a seção macOSem Como os patches são
instalados (p. 1152).
2. O produto do nó gerenciado é determinado pelo SSM Agent. Esse atributo corresponde ao valor do
atributo de chave de produto no tipo de dados &link-PatchFilter; da linha de base de patch.
3. Os pacotes são selecionados para a atualização de acordo com as seguintes diretrizes:
Opção de segurança

Seleção de patches

Linhas de base de patch padrão predefinidas
fornecidas pela AWS e linhas de base de patch

Para cada atualização de pacote disponível, a
lista de referência de patches é usada como filtro,
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Opção de segurança

Seleção de patches

personalizadas em que a caixa de seleção
Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não
relacionadas à segurança) não está marcada

permitindo que somente os pacotes qualificados
sejam incluídos na atualização. Se vários pacotes
forem aplicáveis depois de aplicar a definição da
linha de base de patch, será usada a versão mais
recente.

Linhas de base de patch personalizadas em que
a caixa de seleção Approved patches include
non-security updates (Patches aprovados incluem
atualizações não relacionadas à segurança) está
marcada

Além de aplicar as atualizações de
segurança que foram selecionadas em
InstallHistory.plist , o Patch Manager
aplicará as atualizações não relacionadas a
segurança que de outra forma atenderem às
regras de filtragem de patches.

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Como as regras de linha de base de patch funcionam no Oracle Linux
No Oracle Linux, o processo de seleção de patches é como o seguinte:
1. Em um nó gerenciado, a biblioteca do YUM acessa o arquivo updateinfo.xml para cada repositório
configurado.

Note
O arquivo updateinfo.xml talvez não esteja disponível se o repo não for gerenciado pela
Oracle. Se nenhum updateinfo.xml for encontrado, a instalação dos patches dependerá
das configurações para Approved patches include non-security updates (Patches aprovados
incluem atualizações não relacionadas à segurança) e Auto-approval (Aprovação automática).
Por exemplo, se forem permitidas atualizações não relacionadas à segurança, elas serão
instaladas quando o tempo de autoaprovação chegar.
2. Toda notificação de atualização em updateinfo.xml inclui vários atributos que denotam as
propriedades dos pacotes na notificação, tal como descrito na tabela a seguir.

Atributos de notificação de atualização
Atributo

Descrição

type

Corresponde ao valor do atributo da chave
Classification (Classificação) no tipo de dados
PatchFilter da lista de referência do patch.
Denota o tipo de pacote incluído na notificação de
atualização.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.
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Atributo

Descrição

severity

Corresponde ao valor do atributo da chave
Severity (Gravidade) no tipo de dados PatchFilter
da lista de referência do patch. Denota a
gravidade dos pacotes incluídos na notificação
de atualização. Normalmente, só é aplicável a
notificações de atualização de segurança.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

update_id

Denota o ID do Advisory, como CVE-2019-17055.
O ID do Advisory pode ser usado no atributo
ApprovedPatches ou RejectedPatches na lista de
referência de patches.

references

Contém informações adicionais sobre a
notificação de atualização, como um ID do CVE
(formato: CVE-2019-17055) ou ID do Bugzilla
(formato: 1463241). O ID do CVE o ID do Bugzilla
podem ser usados no atributo ApprovedPatches
ou RejectedPatches na lista de referência de
patches.

updated

Corresponde a ApproveAfterDays na lista de
referência do patch. Denota a data de lançamento
(data de atualização) dos pacotes incluídos na
notificação de atualização. A comparação entre
o carimbo de data/hora atual e o valor desse
atributo mais ApproveAfterDays é usado
para determinar se o patch está aprovado para
implantação.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
3. O produto do nó gerenciado é determinado pelo SSM Agent. Esse atributo corresponde ao valor do
atributo de chave de produto no tipo de dados &link-PatchFilter; da linha de base de patch.
4. Os pacotes são selecionados para a atualização de acordo com as seguintes diretrizes:
Opção de segurança

Seleção de patches

Linhas de base de patch padrão predefinidas
fornecidas pela AWS e linhas de base de patch

Para cada notificação de atualização
updateinfo.xml, a linha de base de patch
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Opção de segurança

Seleção de patches

personalizadas em que a caixa de seleção
Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não
relacionadas à segurança) não está marcada

é usada como filtro, permitindo que apenas
os pacotes qualificados sejam incluídos na
atualização. Se vários pacotes forem aplicáveis
depois de aplicar a definição da linha de base de
patch, será usada a versão mais recente.
Para nós gerenciados da versão 7, o comando
yum equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update-minimal --secseverity=Important,Moderate --bugfix -y

Para nós gerenciados da versão 8, o comando
dnf equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf upgrade-minimal --security --secseverity Moderate --sec-severity Important

Linhas de base de patch personalizadas em que
a caixa de seleção Approved patches include
non-security updates (Patches aprovados incluem
atualizações não relacionadas à segurança) está
marcada

Além de aplicar as atualizações de segurança
que foram selecionadas no updateinfo.xml,
o Patch Manager aplicará as atualizações não
relacionadas a segurança que, do contrário,
atenderem às regras de filtragem de patches.
Para nós gerenciados da versão 7, o comando
yum equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update --security --bugfix

Para nós gerenciados da versão 8, o comando
dnf equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf upgrade --security --bugfix

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Como as regras de linha de base de patch funcionam no RHEL e no Rocky Linux
No Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Rocky Linux, o processo de seleção de patches é o seguinte:
1. Em um nó gerenciado, a biblioteca do YUM (RHEL 7) ou a biblioteca do DNF (RHEL 8 e Rocky Linux)
acessa o arquivo updateinfo.xml para cada repositório configurado.

Note
O arquivo updateinfo.xml talvez não esteja disponível se o repo não for gerenciado pela
Red Hat. Se não for encontrado nenhum updateinfo.xml, nenhum patch será aplicado.
2. Toda notificação de atualização em updateinfo.xml inclui vários atributos que denotam as
propriedades dos pacotes na notificação, tal como descrito na tabela a seguir.
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Atributos de notificação de atualização
Atributo

Descrição

type

Corresponde ao valor do atributo da chave
Classification (Classificação) no tipo de dados
PatchFilter da lista de referência do patch.
Denota o tipo de pacote incluído na notificação de
atualização.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

severity

Corresponde ao valor do atributo da chave
Severity (Gravidade) no tipo de dados PatchFilter
da lista de referência do patch. Denota a
gravidade dos pacotes incluídos na notificação
de atualização. Normalmente, só é aplicável a
notificações de atualização de segurança.
Você pode exibir a lista de valores
compatíveis usando o comando da AWS CLI,
describe-patch-properties, ou a operação
DescribePatchProperties da API. Você também
pode visualizar a lista na área Approval rules
(Regras de aprovação) da página Create patch
baseline (Criar lista de referência do patch) ou
da página Edit patch baseline (Editar lista de
referência do patch) no console do Systems
Manager.

update_id

Denota o ID do Advisory, como RHSA-2017:0864.
O ID do Advisory pode ser usado no atributo
ApprovedPatches ou RejectedPatches na lista de
referência de patches.

references

Contém informações adicionais sobre notificação
de atualização, como um ID do CVE (formato:
CVE-2017-1000371) ou ID do Bugzilla (formato:
1463241). O ID do CVE o ID do Bugzilla podem
ser usados no atributo ApprovedPatches ou
RejectedPatches na lista de referência de
patches.
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Atributo

Descrição

updated

Corresponde a ApproveAfterDays na lista de
referência do patch. Denota a data de lançamento
(data de atualização) dos pacotes incluídos na
notificação de atualização. A comparação entre
o carimbo de data/hora atual e o valor desse
atributo mais ApproveAfterDays é usado
para determinar se o patch está aprovado para
implantação.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
3. O produto do nó gerenciado é determinado pelo SSM Agent. Esse atributo corresponde ao valor do
atributo de chave de produto no tipo de dados &link-PatchFilter; da linha de base de patch.
4. Os pacotes são selecionados para a atualização de acordo com as seguintes diretrizes:
Opção de segurança

Seleção de patches

Linhas de base de patch padrão predefinidas
fornecidas pela AWS e linhas de base de patch
personalizadas em que a caixa de seleção
Approved patches include non-security updates
(Patches aprovados incluem atualizações não
relacionadas à segurança) não está marcada

Para cada notificação de atualização
updateinfo.xml, a linha de base de patch
é usada como filtro, permitindo que apenas
os pacotes qualificados sejam incluídos na
atualização. Se vários pacotes forem aplicáveis
depois de aplicar a definição da linha de base de
patch, será usada a versão mais recente.
Para o RHEL 7, o comando yum equivalente para
esse fluxo de trabalho é:
sudo yum update-minimal --secseverity=Critical,Important --bugfix -y

Para o RHEL 8 e Rocky Linux, os comandos dnf
equivalentes para esse fluxo de trabalho são:
sudo dnf update-minimal --secseverity=Critical --bugfix -y \
sudo dnf update-minimal --secseverity=Important --bugfix -y

As listas de referência de patches personalizadas
em que a caixa de seleção Approved patches
include non-security updates (Patches aprovados
incluem atualizações não relacionadas à
segurança) estão selecionadas

Além de aplicar as atualizações de segurança
que foram selecionadas no updateinfo.xml,
o Patch Manager aplicará as atualizações não
relacionadas a segurança que, do contrário,
atenderem às regras de filtragem de patches.
Para o RHEL 7, o comando yum equivalente para
esse fluxo de trabalho é:
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Opção de segurança

Seleção de patches
sudo yum update --security --bugfix

Para o RHEL 8 e Rocky Linux, o comando dnf
equivalente para esse fluxo de trabalho é:
sudo dnf update --security --bugfix

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Como as regras de linha de base de patch funcionam no SUSE Linux Enterprise
Server
No SLES, cada patch inclui os atributos a seguir, que identificam as propriedades dos pacotes no patch:
• Categoria: corresponde ao valor do atributo de chave de classificação no tipo de dados do PatchFilter da
lista de referência de patches. Denota o tipo de patch incluso na notificação de atualização.
Você pode exibir a lista de valores compatíveis usando o comando da AWS CLI, describe-patchproperties, ou a operação DescribePatchProperties da API. Você também pode visualizar a lista na
área Approval rules (Regras de aprovação) da página Create patch baseline (Criar lista de referência
do patch) ou da página Edit patch baseline (Editar lista de referência do patch) no console do Systems
Manager.
• Gravidade: corresponde ao valor do atributo de chave de gravidade no tipo de dados PatchFilter da lista
de referência de patches. Indica o nível de severidade dos patches.
Você pode exibir a lista de valores compatíveis usando o comando da AWS CLI, describe-patchproperties, ou a operação DescribePatchProperties da API. Você também pode visualizar a lista na
área Approval rules (Regras de aprovação) da página Create patch baseline (Criar lista de referência
do patch) ou da página Edit patch baseline (Editar lista de referência do patch) no console do Systems
Manager.
O produto do nó gerenciado é determinado pelo SSM Agent. Esse atributo corresponde ao valor do
atributo de chave do Produto no tipo de dados PatchFilter da lista de referência de patches.
Para cada patch, a linha de base de patch é usada como filtro, permitindo que somente os pacotes
qualificados sejam incluídos na atualização. Se vários pacotes forem aplicáveis depois de aplicar a
definição da linha de base de patch, será usada a versão mais recente.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).

Como as regras de linha de base de patch funcionam no Ubuntu Server
No Ubuntu Server, o serviço de linha de base de patch oferece filtragem nos campos Priority e Section .
Esses campos geralmente estão presentes em todos os pacotes do Ubuntu Server. Para determinar se um
patch é selecionado pela lista de referência de patches, o Patch Manager faz o seguinte:
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1. Em sistemas Ubuntu Server, o equivalente a sudo apt-get update é executado para atualizar
a lista de pacotes disponíveis. Os repos não são configurados e os dados são extraídas dos repos
configurados em uma lista sources.
2. Se uma atualização estiver disponível para o python3-apt (uma interface de biblioteca Python para
libapt), ela será atualizada para a versão mais recente. (Este pacote não relacionado à segurança
é atualizado mesmo se você não selecionou a opção Include nonsecurity updates (Incluir atualizações
não relacionadas à segurança)).
3. Em seguida, as listas GlobalFilters, ApprovalRules, ApprovedPatches e RejectedPatches são aplicadas.

Note
Como não é possível determinar de forma confiável as datas de lançamento dos pacotes de
atualização do Ubuntu Server, as opções de aprovação automática não são compatíveis com
esse sistema operacional.
As regras de aprovação, no entanto, também dependem da seleção da opção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar pela última vez a lista
de referência de patches.
Se nenhuma atualização que não seja de segurança for excluída, uma regra implícita será aplicada para
selecionar apenas os pacotes com atualizações nos repositórios de segurança. Para cada pacote, a
versão candidata do pacote (que geralmente é a versão mais recente) deve fazer parte de um repo de
segurança. Neste caso, para o Ubuntu Server, versões candidatas de patch são limitadas a patches
incluídos nos seguintes repositórios:
• Ubuntu Server 14.04 LTS: trusty-security
• Ubuntu Server 16.04 LTS: xenial-security
• Ubuntu Server 18.04 LTS: bionic-security
• Ubuntu Server 20.04 LTS: focal-security
• Ubuntu Server 20.10 STR: groovy-gorilla
Se atualizações não relacionadas à segurança forem incluídas, os patches de outros repositórios
também serão considerados.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
Para visualizar o conteúdo dos campos Priority e Section , execute o comando aptitude a seguir:

Note
Pode ser necessário primeiro instalar o Aptitude em sistemas Ubuntu Server 16.
aptitude search -F '%p %P %s %t %V#' '~U'

Em resposta a esse comando, todos os pacotes atualizáveis são relatados no seguinte formato:
name, priority, section, archive, candidate version

Para obter informações sobre valores de status de conformidade de patches, consulte Noções básicas
sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).
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Diferenças principais entre a aplicação de patches no Windows e
no Linux
Esse tópico descreve diferenças importantes entre a aplicação de patches do Windows e do Linux no
Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.

Note
Para aplicar patches a nós gerenciados do Linux, os nós devem estar em execução no SSM
Agent versão 2.0.834.0 ou posterior.
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do
SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM
Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
Diferença 1: avaliação de patches
Linux
Para patches do Linux, o Systems Manager avalia as regras da lista de referência de patches e a lista
de patches aprovados e rejeitados em cada nó gerenciado. O Systems Manager deve avaliar o patch
em cada nó porque o serviço recupera a lista de patches conhecidos e atualizações dos repositórios
configurados em seu nó gerenciado.
Windows
O Patch Manager usa processos diferentes em nós gerenciados do Windows e do Linux para avaliar
quais patches devem estar presentes. Para aplicação de patch do Windows, o Systems Manager
avalia as regras da lista de referência do patch e a lista de patches aprovados e rejeitados diretamente
no serviço. Isso pode ser feito porque os patches do Windows são extraídos de um único repositório
(Windows Update).
Diferença 2: patches Not Applicable
Devido à grande quantidade de pacotes disponíveis para sistemas operacionais Linux, o Systems
Manager não relata detalhes sobre patches no estado Not Applicable (Não aplicável). Um patch
Not Applicable é, por exemplo, um patch para o software Apache quando a instância não tiver o
Apache instalado. O Systems Manager relata o número de patches Not Applicable no resumo,
mas, se você chamar a API DescribeInstancePatches para um nó gerenciado, os dados retornados
não incluirão patches com um estado Not Applicable. Esse comportamento é diferente do
Windows.
Diferença 3: suporte a documentos do SSM
O documento do Systems Manager (documento SSM) AWS-ApplyPatchBaseline não
oferece suporte a nós gerenciados do Linux. Para aplicar listas de referência de patches a nós
gerenciados do Linux, do macOS e do Windows Server, o documento SSM recomendado é o
AWS-RunPatchBaseline. Para obter mais informações, consulte Sobre documentos do SSM
para aplicação de patches em nós gerenciados (p. 1176) e Sobre o documento do SSM do AWSRunPatchBaseline (p. 1181).
Diferença 4: patches de aplicativos
O foco principal do Patch Manager é aplicar patches a sistemas operacionais. No entanto, você
também pode usar o Patch Manager para aplicar patches em algumas aplicações dos nós
gerenciados.
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Linux
Em sistemas operacionais Linux, o Patch Manager usa os repositórios configurados para atualizações
e não diferencia entre patches de sistemas operacionais e de aplicações. Você pode usar o Patch
Manager para definir de quais repositórios deseja buscar atualizações. Para mais informações,
consulte Como especificar um repositório de origem de patches alternativo (Linux) (p. 1149).
Windows
Em nós gerenciados do Windows Server, você pode aplicar regras de aprovação, bem como exceções
de patches Aprovados e Rejeitados, para aplicações lançadas pela Microsoft, como o Microsoft Word
2016 e o Microsoft Exchange Server 2016. Para mais informações, consulte Trabalhando com linhas
de base de patch personalizadas (console) (p. 1262).

Sobre documentos do SSM para aplicação de patches
em nós gerenciados
Este tópico descreve os sete documentos do Systems Manager (documentos SSM) atualmente disponíveis
para ajudar você a manter seus nós gerenciados protegidos com as mais recentes atualizações
relacionadas à segurança.
Recomendamos usar apenas cinco desses documentos em suas operações de aplicação de patches.
Juntos, esses cinco documentos do SSM fornecem uma variedade completa de opções de aplicação
de patches usando o AWS Systems Manager. Quatro desses documentos foram lançados após os
quatro documentos do SSM legados para substituí-los e representam expansões ou consolidações de
funcionalidade.
Os três documentos recomendados do SSM incluem:
• AWS-ConfigureWindowsUpdate
• AWS-InstallWindowsUpdates
• AWS-RunPatchBaseline
• AWS-RunPatchBaselineAssociation
• AWS-RunPatchBaselineWithHooks
Os quatro documentos herdados do SSM que ainda estão disponíveis para uso em algumas Regiões da
AWS, mas podem ficar obsoletos no futuro, incluem:
• AWS-ApplyPatchBaseline
• AWS-FindWindowsUpdates
• AWS-InstallMissingWindowsUpdates
• AWS-InstallSpecificWindowsUpdates
Consulte as seções a seguir para obter mais informações sobre como usar esses documentos do SSM em
suas operações de aplicação de patches.
Tópicos
• Documentos do SSM recomendados para aplicação de patches em nós gerenciados (p. 1177)
• Documentos do SSM para aplicação de patches em nós gerenciados (p. 1179)
• Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaseline (p. 1181)
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• Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaselineAssociation (p. 1190)
• Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaselineWithHooks (p. 1200)
• Cenário de exemplo do uso do parâmetro InstallOverrideList em AWS-RunPatchBaseline ou AWSRunPatchBaselineAssociation (p. 1208)
• Usar o parâmetro BaselineOverride (p. 1208)

Documentos do SSM recomendados para aplicação de patches
em nós gerenciados
Os cinco documentos do SSM a seguir são recomendados para uso nas operações de aplicação de
patches em nós gerenciados.
Documentos do SSM recomendados
• AWS-ConfigureWindowsUpdate (p. 1177)
• AWS-InstallWindowsUpdates (p. 1177)
• AWS-RunPatchBaseline (p. 1178)
• AWS-RunPatchBaselineAssociation (p. 1178)
• AWS-RunPatchBaselineWithHooks (p. 1178)

AWS-ConfigureWindowsUpdate
Oferece suporte à configuração e uso de funções básicas do Windows Update para instalar atualizações
automaticamente (ou desativar atualizações automáticas). Disponível em todas as Regiões da AWS
Esse documento do SSM configura o Windows Update para baixar e instalar as atualizações especificadas
e reiniciar os nós gerenciados conforme necessário. Use esse documento com o State Manager, um
recurso do AWS Systems Manager, para garantir que o Windows Update mantenha sua configuração.
Você também pode executá-lo manualmente usando o Run Command, um recurso do AWS Systems
Manager, para alterar a configuração do Windows Update.
Os parâmetros disponíveis neste documento oferecem suporte à especificação de uma categoria de
atualizações a serem instaladas (ou se as atualizações automáticas devem ser desativadas), bem como
especificar o dia da semana e a hora do dia para executar operações de aplicação de patches. Esse
documento do SSM é mais útil se você não precisa de controles rigorosos sobre as atualizações do
Windows e não precisa coletar informações de conformidade.
Substitui estes documentos do SSM legados:
• Nenhum

AWS-InstallWindowsUpdates
Instala atualizações em um nó gerenciado do Windows Server. Disponível em todas as Regiões da AWS
Esse documento do SSM fornece a funcionalidade básica de aplicação de patches nos casos em que você
deseja instalar uma atualização específica (usando o parâmetro Include Kbs) ou deseja instalar patches
com classificações ou categorias específicas, mas não precisa de informações de conformidade do patch.
Substitui estes documentos do SSM legados:
• AWS-FindWindowsUpdates
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• AWS-InstallMissingWindowsUpdates
• AWS-InstallSpecificWindowsUpdates
Os três documentos legados executam funções diferentes, mas você pode alcançar os mesmos
resultados usando diferentes configurações de parâmetro com o documento do SSM mais recente AWSInstallWindowsUpdates. Essas configurações de parâmetro são descritas em Documentos do SSM
para aplicação de patches em nós gerenciados (p. 1179).

AWS-RunPatchBaseline
Instala patches em nós gerenciados ou verifica os nós para determinar se qualquer patch qualificado está
ausente. Disponível em todas as Regiões da AWS
O AWS-RunPatchBaseline permite controlar aprovações de patches usando a linha de base do patch
especificada como “padrão” para um tipo de sistema operacional. Ele relata informações de conformidade
de patch que você pode exibir usando as ferramentas de conformidade do Systems Manager. Essas
ferramentas fornecem informações sobre o estado de conformidade de patch dos nós gerenciados, como
quais nós têm patches ausentes e quais são esses patches. Quando você usaAWS-RunPatchBaseline,
as informações de conformidade de patch são registradas usando oPutInventoryComando da API.
Para sistemas operacionais Linux, as informações de conformidade são fornecidas para patches do
repositório de origem padrão configurado em um nó gerenciado e de qualquer repositório de origem
alternativo especificado em uma lista personalizada de referência de patches. Para obter mais informações
sobre repositórios de origem alternativos, consulte Como especificar um repositório de origem de patches
alternativo (Linux) (p. 1149). Para obter mais informações sobre as ferramentas de conformidade do
Systems Manager, consulte Conformidade com o AWS Systems Manager (p. 868).
Substitui estes documentos legados:
• AWS-ApplyPatchBaseline
O documento legado AWS-ApplyPatchBaseline se aplica apenas a nós gerenciados do Windows
Server e não é compatível com a aplicação de patches em aplicações. O AWS-RunPatchBaseline mais
recente fornece o mesmo suporte para sistemas Windows e Linux. A versão 2.0.834.0 ou posterior do SSM
Agent é necessária para usar o documento AWS-RunPatchBaseline.
Para obter mais informações sobre o documento do SSM, AWS-RunPatchBaseline, consulte Sobre o
documento do SSM do AWS-RunPatchBaseline (p. 1181).

AWS-RunPatchBaselineAssociation
Instala patches nas suas instâncias ou verifica as instâncias para determinar se qualquer patch qualificado
está ausente. Disponível em todas as Regiões da AWS comerciais.
O AWS-RunPatchBaselineAssociation difere do AWS-RunPatchBaseline de algumas maneiras
importantes:
• O AWS-RunPatchBaselineAssociation deve ser usado principalmente com associações criadas
usando o Quick Setup, um recurso do AWS Systems Manager. (Ao usar o tipo de configuração
de gerenciamento do host do Quick Setup, se você escolher a opção Scan instances for missing
patches daily (Verificar patches ausentes nas instâncias diariamente), o sistema usará AWSRunPatchBaselineAssociation para a operação).
Na maioria dos casos, no entanto, ao configurar suas próprias operações de patch, você deve escolher
AWS-RunPatchBaseline (p. 1181) ou AWS-RunPatchBaselineWithHooks (p. 1200), ao invés do
AWS-RunPatchBaselineAssociation.
Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:
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• AWS Systems Manager Quick Setup (p. 151)
• Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaselineAssociation (p. 1190)
• O AWS-RunPatchBaselineAssociation suporta o uso de tags para identificar qual linha de base de
patch usar com um conjunto de destinos, quando ele for executado.
• Para operações de patch que usam o AWS-RunPatchBaselineAssociation, os dados de
conformidade de patches são compilados em termos de uma associação do State Manager. Os dados
de conformidade de patches coletados quando AWS-RunPatchBaselineAssociation é executado
são gravados usando a API PutComplianceItems em vez do comando PutInventory. Isso
impede que os dados de conformidade que não estão associados a essa associação específica sejam
substituídos.
Para sistemas operacionais Linux, as informações de conformidade são fornecidas para patches
do repositório de origem padrão configurado em uma instância e de qualquer repositório de origem
alternativo especificado em uma linha de base de patch personalizada. Para obter mais informações
sobre repositórios de origem alternativos, consulte Como especificar um repositório de origem
de patches alternativo (Linux) (p. 1149). Para obter mais informações sobre as ferramentas de
conformidade do Systems Manager, consulte Conformidade com o AWS Systems Manager (p. 868).
Substitui estes documentos legados:
• Nenhum
Para obter mais informações sobre o documento do SSM, AWS-RunPatchBaselineAssociation,
consulte Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaselineAssociation (p. 1190).

AWS-RunPatchBaselineWithHooks
Instala patches em seus nós gerenciados ou verifica os nós para determinar se qualquer patch qualificado
está ausente, com ganchos opcionais que você pode usar para executar documentos SSM em três pontos
durante o ciclo de aplicação de patches. Disponível em todas as Regiões da AWS comerciais.
O AWS-RunPatchBaselineWithHooks difere do AWS-RunPatchBaseline na operação Install.
O AWS-RunPatchBaselineWithHooks suporta ganchos de ciclo de vida executados em pontos
designados durante a aplicação de patches em nós gerenciados. Como as instalações de patches
às vezes exigem nós gerenciados para reinicializar, a operação de aplicação patches é dividida em
dois eventos, para um total de três ganchos que suportam funcionalidade personalizada. O primeiro
gancho é antes doInstall with NoRebootoperação. O segundo gancho é após oInstall with
NoRebootoperação. O terceiro gancho está disponível após a reinicialização do nó.
Substitui estes documentos legados:
• Nenhum
Para obter mais informações sobre o documento do SSM, AWS-RunPatchBaselineWithHooks,
consulte Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaselineWithHooks (p. 1200).

Documentos do SSM para aplicação de patches em nós
gerenciados
Os quatro documentos do SSM a seguir ainda estão disponíveis para uso nas operações de aplicação
de patches em algumas Regiões da AWS. Porém, eles podem ser substituídos no futuro, portanto,
não recomendamos o seu uso. Em vez disso, use os documentos descritos em Documentos do SSM
recomendados para aplicação de patches em nós gerenciados (p. 1177).
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Documentos do SSM legados
• AWS-ApplyPatchBaseline (p. 1180)
• AWS-FindWindowsUpdates (p. 1180)
• AWS-InstallMissingWindowsUpdates (p. 1180)
• AWS-InstallSpecificWindowsUpdates (p. 1180)

AWS-ApplyPatchBaseline
Oferece suporte apenas aos nós gerenciados do Windows Server, mas não inclui suporte para a aplicação
de patches em aplicações, como ocorre em seu substituto, o AWS-RunPatchBaseline. Não disponível
em Regiões da AWS lançadas após agosto de 2017.

Note
O substituto deste documento do SSM, AWS-RunPatchBaseline, requer a versão 2.0.834.0 ou
posterior do SSM Agent. Você pode usar o documento AWS-UpdateSSMAgent para atualizar os
nós gerenciados para a versão mais recente do agente.

AWS-FindWindowsUpdates
Substituído por AWS-InstallWindowsUpdates, que pode realizar as mesmas ações. Não disponível em
Regiões da AWS lançadas após abril de 2017.
Para obter o mesmo resultado que teria com esse documento do SSM legado, use a seguinte configuração
de parâmetro com o documento substituto recomendado, AWS-InstallWindowsUpdates:
• Action = Scan
• Allow Reboot = False

AWS-InstallMissingWindowsUpdates
Substituído por AWS-InstallWindowsUpdates, que pode realizar as mesmas ações. Não disponível em
nenhuma Regiões da AWS lançada após abril de 2017.
Para obter o mesmo resultado que teria com esse documento do SSM legado, use a seguinte configuração
de parâmetro com o documento substituto recomendado, AWS-InstallWindowsUpdates:
• Action = Install
• Allow Reboot = True

AWS-InstallSpecificWindowsUpdates
Substituído por AWS-InstallWindowsUpdates, que pode realizar as mesmas ações. Não disponível em
nenhuma Regiões da AWS lançada após abril de 2017.
Para obter o mesmo resultado que teria com esse documento do SSM legado, use a seguinte configuração
de parâmetro com o documento substituto recomendado, AWS-InstallWindowsUpdates:
• Action = Install
• Allow Reboot = True
• Include Kbs = lista de artigos da base de dados de conhecimento separados por
vírgula
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Sobre o documento do SSM do AWS-RunPatchBaseline
O AWS Systems Manager é compatível com o AWS-RunPatchBaseline, um documento do Systems
Manager (documento SSM) para o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager. Este
documento do SSM executa operações de aplicação de patches em nós gerenciados para atualizações de
segurança e outros tipos de atualizações. Quando o documento é executado, ele usa a linha de base do
patch especificada como “padrão” para um tipo de sistema operacional se nenhum grupo de patches for
especificado. Caso contrário, ele usa a linha de base do patch associada ao grupo de patches. Para obter
mais informações sobre grupos de patches, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).
Você pode usar o documento AWS-RunPatchBaseline para aplicar patches aos sistemas operacionais
e aplicações. (No Windows Server, o suporte a aplicações é limitado a atualizações de aplicações da
Microsoft.)
Este documento oferece suporte a nós gerenciados do Linux, macOS e Windows Server. O documento
executará as ações adequadas a cada plataforma.

Note
O Patch Manager também oferece suporte ao documento SSM legado, AWSApplyPatchBaseline. No entanto, esse documento comporta a aplicação de patches
somente em nós gerenciados do Windows. Em vez disso, é recomendável usar o AWSRunPatchBaseline por ser compatível com a aplicação de patches em nós gerenciados
do Linux, do macOS e do Windows Server. A versão 2.0.834.0 ou posterior do SSM Agent é
necessária para usar o documento AWS-RunPatchBaseline.
Windows
Em nós gerenciados do Windows Server, o documento AWS-RunPatchBaseline baixa e invoca um
módulo do PowerShell, que, por sua vez, baixa um snapshot da lista de referência de patches que se
aplica ao nó gerenciado. Esse snapshot da lista de referência de patches contém uma lista de patches
aprovados que é compilada consultando a lista de referência de patches em um servidor Windows
Server Update Service (WSUS). Esse snapshot da lista de referência de patches é passado para a
API do Windows Update, que controla o download e a instalação de patches aprovados, conforme
apropriado.
Linux
Em nós gerenciados do Linux, o documento AWS-RunPatchBaseline invoca um módulo do
Python, que, por sua vez, baixa um snapshot da lista de referência de patches que se aplica ao nó
gerenciado. Esse snapshot da lista de referência de patches usa regras e listas de patches aprovados
e bloqueados para conduzir o gerenciador de pacotes apropriado para cada tipo de nó:
• Nós gerenciados do Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Oracle Linux e RHEL 7 usam YUM.
Para operações YUM, o Patch Manager requer o Python 2.6 ou uma versão posterior compatível
(2.6 - 3.9).
• Os nós gerenciados do RHEL 8 usam o DNF. Para operações DNF, o Patch Manager requer uma
versão compatível do Python 2 ou Python 3 (2.6 - 3.9). (Nenhuma versão é instalada por padrão
no RHEL 8. É necessário instalar um ou outro manualmente).
• As instâncias do Debian Server, do Raspberry Pi OS e do Ubuntu Server usam o APT. Para
operações APT, o Patch Manager requer uma versão compatível do Python 3 (3.0 - 3.9).
• Os nós gerenciados do SUSE Linux Enterprise Server usam o Zypper. Para operações Zypper, o
Patch Manager requer o Python 2.6 ou uma versão posterior compatível (2.6 - 3.9).
macOS
Em nós gerenciados do macOS, o documento AWS-RunPatchBaseline invoca um módulo do
Python, que, por sua vez, baixa um snapshot da lista de referência de patches que se aplica ao nó
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gerenciado. Em seguida, um subprocesso do Python invoca o AWS Command Line Interface (AWS
CLI) em seu nó para recuperar as informações de instalação e atualização para os gerenciadores de
pacotes especificados e para direcionar o gerenciador de pacotes apropriado para cada pacote de
atualização.
Cada snapshot é específico para uma Conta da AWS, um grupo de patches, um sistema operacional e
um ID de snapshot. O snapshot é entregue por meio de um URL pré-assinado do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), que expira 24 horas após a criação do snapshot. No entanto, se você quiser aplicar
o mesmo conteúdo de snapshot a outros nós gerenciados depois que o URL expirar, você poderá gerar
um novo URL pré-assinado do Amazon S3 até três dias após a criação do snapshot. Para fazer isso, use
oget-deployable-patch-snapshot-for-instancecomando.
Depois que todas as atualizações aprovadas e aplicáveis forem instaladas, e as reinicializações realizadas
conforme a necessidade, as informações de conformidade do patch serão geradas em um nó gerenciado e
relatadas ao Patch Manager.

Note
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado após a execução do Patch
Manager. Para mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189).
Para obter informações sobre como visualizar dados de conformidade de patches, consulte Sobre a
conformidade de patches (p. 871).

AWS-RunPatchBaseline parameters
O AWS-RunPatchBaseline oferece suporte a cinco parâmetros. O parâmetro Operation é obrigatório.
Os parâmetros InstallOverrideList, BaselineOverride e RebootOption são opcionais. O
Snapshot-ID é tecnicamente opcional, mas recomendamos que você forneça um valor personalizado
para ele quando executar o AWS-RunPatchBaseline fora de uma janela de manutenção. O Patch
Manager pode fornecer o valor personalizado automaticamente quando o documento for executado como
parte de uma operação da janela de manutenção.
Parâmetros
• Nome do parâmetro: Operation (p. 1182)
• Nome do parâmetro: Snapshot ID (p. 1183)
• Nome do parâmetro: InstallOverrideList (p. 1184)
• Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)
• Nome do parâmetro: BaselineOverride (p. 1190)

Nome do parâmetro: Operation
Uso: obrigatório.
Opções: Scan | Install.
Scan
Quando você escolhe a opção Scan, o AWS-RunPatchBaseline determina o estado de
conformidade dos patches do nó gerenciado e retorna essas informações para o Patch Manager.
A opção Scan não solicita que atualizações sejam instaladas ou que nós gerenciados sejam
reinicializados. Em vez disso, a operação identifica onde existem atualizações ausentes que estão
aprovadas e são aplicáveis ao nó.
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Instalar
Quando você escolhe a opção Install, o AWS-RunPatchBaseline tenta instalar as atualizações
aprovadas e aplicáveis que estiverem ausentes em seu nó gerenciado. As informações de
conformidade dos patches geradas como parte de uma operação Install não listam atualizações
ausentes, mas poderão indicar atualizações em estado malsucedido se, por qualquer motivo,
a instalação da atualização não tiver tido êxito. Sempre que uma atualização é instalada em
um nó gerenciado, o nó é reinicializado para garantir que a atualização esteja instalada e ativa.
(Exceção: Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaseline, o nó gerenciado não será reinicializado depois que o Patch Manager for
executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189)).

Note
Se um patch especificado pelas regras da lista de referência for instalado antes que o
Patch Manager atualize o nó gerenciado, o sistema poderá não ser reinicializado conforme
esperado. Isso pode acontecer quando um patch é instalado manualmente por um usuário ou
instalado automaticamente por outro programa, como o pacote unattended-upgrades no
Ubuntu Server.

Nome do parâmetro: Snapshot ID
Uso: opcional.
O Snapshot ID é um ID exclusivo (GUID) usado pelo Patch Manager para garantir que um conjunto
de nós gerenciados, corrigidos em uma única operação, tenham o mesmo conjunto de patches
aprovados. Embora o parâmetro seja definido como opcional, nossa recomendação baseada em práticas
recomendadas depende de estar executando ou não o AWS-RunPatchBaseline em uma janela de
manutenção, conforme descrito na tabela a seguir.

Melhores práticas do AWS-RunPatchBaseline
Mode

Melhor prática

Detalhes

RunningAWSRunPatchBaselineDentro de
uma janela de manutenção

Não forneça um ID de snapshot.
O Patch Manager fornecerá para
você.

Se você usar uma janela de
manutenção para executar o
AWS-RunPatchBaseline,
não forneça seu próprio ID de
snapshot gerado. Nesse cenário,
o Systems Manager fornece
um valor GUID com base no
ID de execução da janela de
manutenção. Isso garante que
seja usado um ID correto para
todas as invocações do AWSRunPatchBaseline nessa
janela de manutenção.
Se você especificar um valor
nesse cenário, observe que
talvez o snapshot da lista de
referência de patches não
permaneça vigente por mais de
três dias. Depois disso, um novo
snapshot será gerado, mesmo
que você especificar o mesmo ID
depois que o snapshot expirar.
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Mode

Melhor prática

Detalhes

RunningAWSRunPatchBaselineFora de
uma janela de manutenção

Gere e especifique um valor de
GUID personalizado para o ID do
snapshot..¹

Quando você não estiver
usando uma janela de
manutenção para executar o
AWS-RunPatchBaseline,
recomendamos gerar e
especificar um ID de snapshot
exclusivo para cada lista
de referência de patches,
principalmente se estiver
executando o documento
AWS-RunPatchBaseline
em vários nós gerenciados na
mesma operação. Se você não
especificar um ID nesse cenário,
o Systems Manager gerará
um ID de snapshot diferente
para cada nó gerenciado para
o qual o comando for enviado.
Em consequência disso, vários
conjuntos de patches podem
ser especificados entre os nós
gerenciados.
Por exemplo, digamos que
esteja executando o documento
AWS-RunPatchBaseline
diretamente do Run Command,
um recurso do AWS Systems
Manager, e visando um grupo
de 50 nós gerenciados. Ao
especificar os resultados de um
ID de snapshot personalizado, na
geração de um único snapshot
da lista de referência, que é
usado para avaliar e corrigir
todos os nós, garantindo que
eles adquiram um estado
consistente.

¹ Você pode usar qualquer ferramenta capaz de gerar um GUID para gerar um valor para o parâmetro ID
do snapshot. Por exemplo, no PowerShell, você pode usar o cmdlet New-Guid para gerar um GUID no
formato 12345699-9405-4f69-bc5e-9315aEXAMPLE.

Nome do parâmetro: InstallOverrideList
Uso: opcional.
Usando o InstallOverrideList, especifique um URL de estilo caminho do Amazon S3 para uma lista
de patches a serem instalados. Esta lista de instalação de patches mantida no formato YAML substitui os
patches especificados pela linha de base de patch padrão atual. Isso fornece a você mais controle granular
sobre quais patches estão instalados em seus nós gerenciados.
Lembre-se de que os relatórios de conformidade de patch refletem estados de acordo com o
que está especificado na linha de base de patch, e não o que você especifica em uma lista de
patches InstallOverrideList. Em outras palavras, operações de verificação ignoram o
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parâmetro InstallOverrideList. Isso é para garantir que os relatórios de conformidade reflitam
consistentemente os estados de patch de acordo com a política, em vez de algo aprovado para uma
determinada operação de patch.
Para obter uma descrição de como você pode usar o parâmetro InstallOverrideList para
aplicar diferentes tipos de patches a um grupo de destino, em diferentes programações de janelas
de manutenção, enquanto ainda usa uma única lista de referência de patches, consulte Cenário
de exemplo do uso do parâmetro InstallOverrideList em AWS-RunPatchBaseline ou AWSRunPatchBaselineAssociation (p. 1208).
Formatos URL válidos

Note
Se o arquivo estiver armazenado em um bucket disponível publicamente, você poderá especificar
um formato de URL https ou um URL de estilo de caminho do Amazon S3. Se o arquivo estiver
armazenado em um bucket privado, você deverá especificar um URL do estilo de caminho do
Amazon S3.
• Formato URL em https:
https://s3.aws-api-domain/DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-windows-override-list.yaml

• URL estilo de caminho do Amazon S3:
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-windows-override-list.yaml

Formatos de conteúdo YAML válidos
Os formatos que você usa para especificar patches em sua lista depende do sistema operacional do nó
gerenciado. O formato geral, no entanto, é o seguinte:
patches:
-

id: '{patch-d}'
title: '{patch-title}'
{additional-fields}:{values}

Embora você possa fornecer campos adicionais em seu arquivo YAML, eles serão ignorados durante
operações de patch.
Além disso, é recomendável verificar se o formato do arquivo YAML é válido antes de adicionar ou
atualizar a lista no seu bucket do S3. Para obter mais informações sobre o formato YAML, consulte
yaml.org. Para as opções de ferramenta de validação, pesquise na Internet por "validadores de formato
yaml".
Linux
id
O campo id é obrigatório. Use-o para especificar patches usando o nome do pacote e a arquitetura.
Por exemplo: 'dhclient.x86_64'. Você pode usar caracteres curinga no id para indicar vários
pacotes. Por exemplo: 'dhcp*' e 'dhcp*1.*'.
Cargo
O campo título é opcional, mas em sistemas Linux ele fornece recursos de filtragem adicionais.
Se você usar o título, ele deve conter informações sobre a versão do pacote em um dos seguintes
formatos:
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YUM/SUSE Linux Enterprise Server (SLES):
{name}.{architecture}:{epoch}:{version}-{release}

APT
{name}.{architecture}:{version}

Para títulos de patches do Linux, você pode usar um ou mais caracteres curinga em
qualquer posição para expandir o número de correspondências de pacotes. Por exemplo:
'*32:9.8.2-0.*.rc1.57.amzn1'.
Por exemplo:
• A versão do pacote apt 1.2.25 está atualmente instalada em seu nó gerenciado, mas a versão
1.2.27 agora está disponível.
• Você adiciona a versão apt.amd64 1.2.27 à lista de patches. Depende da versão do apt utils.amd64
1.2.27, mas a versão apt utils.amd64 1.2.25 é especificada na lista.
Neste caso, a versão apt 1.2.27 não poderá ser instalada e será relatada como "FailedNonCompliant."
Windows
id
O campo id é obrigatório. Use-o para especificar os patches usando IDs da Base de Dados de
Conhecimento Microsoft (por exemplo, KB2736693 e IDs do boletim de segurança da Microsoft (por
exemplo, MS17-023).
Todos os outros campos que você deseja fornecer em uma lista de patches para Windows são
opcionais e são apenas para seu próprio uso informativo. Você pode usar campos adicionais, como
título, classificação, severidade, ou qualquer outra coisa para fornecer informações mais detalhadas
sobre os patches especificados.
macOS
id
O campo id é obrigatório. O valor doidpode ser fornecido usando um campo{package-name}.
{package-version}ou um formato {package_name}.
Exemplo de listas de patch
• Amazon Linux
patches:
-

id: 'kernel.x86_64'
id: 'bind*.x86_64'
title: '32:9.8.2-0.62.rc1.57.amzn1'
id: 'glibc*'
id: 'dhclient*'
title: '*12:4.1.1-53.P1.28.amzn1'
id: 'dhcp*'
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title: '*10:3.1.1-50.P1.26.amzn1'

• CentOS
patches:
-

id: 'kernel.x86_64'

-

id: 'bind*.x86_64'
title: '32:9.8.2-0.62.rc1.57.amzn1'
id: 'glibc*'

-

id: 'dhclient*'
title: '*12:4.1.1-53.P1.28.amzn1'
id: 'dhcp*'
title: '*10:3.1.1-50.P1.26.amzn1'

• Debian Server
patches:
-

id: 'apparmor.amd64'
title: '2.10.95-0ubuntu2.9'

-

id: 'cryptsetup.amd64'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'

-

id: 'cryptsetup-bin.*'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'

-

id: 'apt.amd64'
title: '*1.2.27'
id: 'apt-utils.amd64'
title: '*1.2.25'

• macOS
patches:
-

id: 'XProtectPlistConfigData'

-

id: 'MRTConfigData.1.61'

-

id: 'Command Line Tools for Xcode.11.5'

-

id: 'Gatekeeper Configuration Data'

• Oracle Linux
patches:
-

id: 'audit-libs.x86_64'
title: '*2.8.5-4.el7'
id: 'curl.x86_64'
title: '*.el7'
id: 'grub2.x86_64'
title: 'grub2.x86_64:1:2.02-0.81.0.1.el7'
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id: 'grub2.x86_64'
title: 'grub2.x86_64:1:*-0.81.0.1.el7'

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
patches:
-

id: 'NetworkManager.x86_64'
title: '*1:1.10.2-14.el7_5'

-

id: 'NetworkManager-*.x86_64'
title: '*1:1.10.2-14.el7_5'

-

id: 'audit.x86_64'
title: '*0:2.8.1-3.el7'

-

id: 'dhclient.x86_64'
title: '*.el7_5.1'
id: 'dhcp*.x86_64'
title: '*12:5.2.5-68.el7'

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
patches:
-

id: 'amazon-ssm-agent.x86_64'

-

id: 'binutils'
title: '*0:2.26.1-9.12.1'

-

id: 'glibc*.x86_64'
title: '*2.19*'

-

id: 'dhcp*'
title: '0:4.3.3-9.1'
id: 'lib*'

• Ubuntu Server
patches:
-

id: 'apparmor.amd64'
title: '2.10.95-0ubuntu2.9'

-

id: 'cryptsetup.amd64'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'

-

id: 'cryptsetup-bin.*'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'

-

id: 'apt.amd64'
title: '*1.2.27'
id: 'apt-utils.amd64'
title: '*1.2.25'

• Windows
patches:
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-

id: 'KB4284819'
title: '2018-06 Cumulative Update for Windows Server 2016 (1709) for x64-based
Systems (KB4284819)'
id: 'KB4284833'
id: 'KB4284835'
title: '2018-06 Cumulative Update for Windows Server 2016 (1803) for x64-based
Systems (KB4284835)'
id: 'KB4284880'
id: 'KB4338814'

Nome do parâmetro: RebootOption
Uso: opcional.
Opções: RebootIfNeeded | NoReboot.
Padrão: RebootIfNeeded

Warning
A opção padrão é RebootIfNeeded. Selecione a opção correta para o seu caso de uso. Por
exemplo, se os nós gerenciados precisarem reinicializar imediatamente para concluir um processo
de configuração, escolha RebootIfNeeded. Ou, se você precisar manter a disponibilidade do nó
gerenciado até um horário de reinicialização agendado, escolha NoReboot.
RebootIfNeeded
Quando você escolhe a opção RebootIfNeeded, o nó gerenciado é reinicializado em um dos
seguintes casos:
• O Patch Manager instalou um ou mais patches.
O Patch Manager não avalia se uma reinicialização é exigida pelo patch. O sistema é reinicializado
mesmo que o patch não exija uma reinicialização.
• O Patch Manager detecta um ou mais patches com um status de INSTALLED_PENDING_REBOOT
durante a operação Install.
O status INSTALLED_PENDING_REBOOT pode significar que a opção NoReboot foi selecionada na
última vez que a operação Install foi executada.

Note
Os patches instalados fora do Patch Manager nunca recebem um status
INSTALLED_PENDING_REBOOT.
A reinicialização de nós gerenciados nesses dois casos garante que os pacotes atualizados sejam
liberados da memória e mantenham o comportamento da aplicação de patches e da reinicialização
consistente em todos os sistemas operacionais.
NoReboot
Quando você escolhe a opção NoReboot, o Patch Manager não reinicializa um nó gerenciado,
mesmo que tenha instalado patches durante a operação Install. Essa opção é útil se você
souber que os nós gerenciados não exigem reinicialização após a aplicação de patches, ou se
houver aplicações ou processos em execução em um nó que não devam ser interrompidos por uma
reinicialização da operação de aplicação de patch. Também é útil quando você deseja mais controle
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sobre o tempo de reinicializações de nós gerenciados, como, por exemplo, usando uma janela de
manutenção.

Note
Se você escolher a opção NoReboot e um patch for instalado, o patch receberá um status
de InstalledPendingReboot. O nó gerenciado em si, no entanto, é marcado como NonCompliant. Depois que ocorre uma reinicialização e uma operação Scan é executada, o
status do nó gerenciado é atualizado para Compliant.
Arquivo de rastreamento de instalação de patches: para rastrear a instalação de patches, sobretudo os
patches que foram instalados desde a última reinicialização do sistema, o Systems Manager mantém um
arquivo em seu nó gerenciado.

Important
Não exclua nem modifique o arquivo de monitoramento. Se esse arquivo for excluído ou
corrompido, o relatório de conformidade de patch do nó gerenciado será impreciso. Se isso
acontecer, reinicialize o nó e execute uma operação de verificação de patch para restaurar o
arquivo.
Esse arquivo de rastreamento é armazenado nos seguintes locais em seus nós gerenciados:
• Sistemas operacionais Linux:
• /var/log/amazon/ssm/patch-configuration/patch-states-configuration.json
• /var/log/amazon/ssm/patch-configuration/patch-inventory-from-lastoperation.json
• Sistema operacional Windows Server:
• C:\ProgramData\Amazon\PatchBaselineOperations\State
\PatchStatesConfiguration.json
• C:\ProgramData\Amazon\PatchBaselineOperations\State
\PatchInventoryFromLastOperation.json

Nome do parâmetro: BaselineOverride
Uso: opcional.
Você pode definir preferências de patches no tempo de execução usando o parâmetro
BaselineOverride. Essa substituição de linha de base é mantida como um objeto JSON em um bucket
do S3. Ele garante que as operações de patch usem as linhas de base fornecidas que correspondem ao
sistema operacional host em vez de aplicar as regras da linha de base do patch padrão
Para obter mais informações sobre como usar o parâmetro BaselineOverride, consulte Usar o
parâmetro BaselineOverride (p. 1208).

Sobre o documento do SSM do AWSRunPatchBaselineAssociation
Como oAWS-RunPatchBaselineDocumento,AWS-RunPatchBaselineAssociationO executa
operações de aplicação de patches em instâncias para atualizações relacionadas à segurança e outros
tipos de atualizações. Você pode usar o documento AWS-RunPatchBaselineAssociation para aplicar
patches aos sistemas operacionais e aplicações.. (No Windows Server, o suporte a aplicações é limitado a
atualizações de aplicações da Microsoft.)

Note
O AWS-RunPatchBaselineAssociation não tem suporte em servidores e máquinas virtuais
(VMs) on-premises em um ambiente híbrido.
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Este documento oferece suporte a instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para
Linux,macOS, eWindows Server. O documento executará as ações adequadas a cada plataforma,
invocando um módulo Python no Linux e nomacOSe um módulo do PowerShell em instâncias do
Windows.
O AWS-RunPatchBaselineAssociation, porém, difere do AWS-RunPatchBaseline das seguintes
maneiras:
• O AWS-RunPatchBaselineAssociation deve ser usado principalmente com associações
criadas usando o Quick Setup (p. 151), um recurso do AWS Systems Manager. (Ao usar o tipo de
configuração de gerenciamento do host do Quick Setup, se você escolher a opção Scan instances for
missing patches daily (Verificar patches ausentes nas instâncias diariamente), o sistema usará AWSRunPatchBaselineAssociation para a operação).
Na maioria dos casos, no entanto, ao configurar suas próprias operações de patch, você deve escolher
AWS-RunPatchBaseline (p. 1181) ou AWS-RunPatchBaselineWithHooks (p. 1200), ao invés do
AWS-RunPatchBaselineAssociation.
• Quando você usa oAWS-RunPatchBaselineAssociation, você pode especificar um key pair de
tag noBaselineTagscampo de parâmetro. Se uma linha de base de patch personalizada noConta
da AWScompartilha essas tags,Patch Manager, um recurso doAWS Systems Manager, usa essa linha
de base marcada quando ela é executada nas instâncias de destino em vez da linha de base de patch
“padrão” especificada atualmente para o tipo de sistema operacional.

Important
Se você optar por usar AWS-RunPatchBaselineAssociation em operações de
patch diferentes daquelas configuradas usando o Quick Setup e quiser usar o parâmetro
BaselineTags, forneça algumas permissões adicionais para o perfil (p. 22) de instâncias do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para mais informações, consulte Nome do
parâmetro: BaselineTags (p. 1193).
Ambos os formatos a seguir são válidos para o parâmetro BaselineTags:
Key=tag-key,Values=tag-value
Key=tag-key,Values=tag-value1,tag-value2,tag-value3
• Quando AWS-RunPatchBaselineAssociation é executado, os dados de conformidade de patches
coletados são registrados usando o comando da API PutComplianceItems em vez do comando
PutInventory, que é usado pelo AWS-RunPatchBaseline. Essa diferença significa que as
informações de conformidade de patch que são armazenadas e relatadas por uma Associação. Os
dados de conformidade de patch gerados fora dessa associação não são substituídos.
• As informações de conformidade de patch relatadas após a execução de AWSRunPatchBaselineAssociation indica se uma instância está ou não em conformidade. Ele não
inclui detalhes em nível de patch, como demonstrado pela saída do comando da AWS Command Line
Interface (AWS CLI) a seguir. Os filtros de comando em Association como o tipo de conformidade:
aws ssm list-compliance-items \
--resource-ids "i-02573cafcfEXAMPLE" \
--resource-types "ManagedInstance" \
--filters "Key=ComplianceType,Values=Association,Type=EQUAL" \
--region us-east-2

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"ComplianceItems": [
{
"Status": "NON_COMPLIANT",
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}

]

}

"Severity": "UNSPECIFIED",
"Title": "MyPatchAssociation",
"ResourceType": "ManagedInstance",
"ResourceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"ComplianceType": "Association",
"Details": {
"DocumentName": "AWS-RunPatchBaselineAssociation",
"PatchBaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
"DocumentVersion": "1"
},
"ExecutionSummary": {
"ExecutionTime": 1590698771.0
},
"Id": "3e5d5694-cd07-40f0-bbea-040e6EXAMPLE"

Se um valor de par de chaves de etiqueta tiver sido especificado como um parâmetro para o documento
AWS-RunPatchBaselineAssociation, o Patch Manager pesquisa uma lista de referência de patches
personalizada que corresponda ao tipo de sistema operacional e que tenha sido marcada com esse
mesmo par de chaves de marca. Essa pesquisa não se limita à linha de base do patch padrão especificada
atual ou à linha de base atribuída a um grupo de patches. Se nenhuma lista de referência for encontrada
com as etiquetas especificadas, o Patch Manager procura por um grupo de patches, se um tiver sido
especificado no comando que executa AWS-RunPatchBaselineAssociation. Se não houver
correspondência com nenhum grupo de patches, o Patch Manager retorna à lista de referência de patches
padrão atual da conta do sistema operacional.
Se mais de uma lista de referência de patches for encontrada com as tags especificadas no documento
AWS-RunPatchBaselineAssociation, o Patch Manager retorna uma mensagem de erro indicando
que apenas uma lista de referência de patches pode ser marcada com esse par de chave-valor para que a
operação prossiga.

Note
Em instâncias Linux, o gerenciador de pacotes apropriado para cada tipo de instância é usado
para instalar pacotes:
• Instâncias do Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Oracle Linux e RHEL usam YUM. Para
operações YUM, o Patch Manager requer o Python 2.6 ou uma versão posterior compatível
(2.6 - 3.9).
• As instâncias do Debian Server, do Raspberry Pi OS e do Ubuntu Server usam o APT. Para
operações APT, o Patch Manager requer uma versão compatível do Python 3 (3.0 - 3.9).
• As instâncias do SUSE Linux Enterprise Server usam o Zypper. Para operações Zypper, o
Patch Manager requer o Python 2.6 ou uma versão posterior compatível (2.6 - 3.9).
Depois que todas as atualizações aprovadas e aplicáveis forem instaladas, e as reinicializações realizadas
conforme a necessidade, as informações de conformidade do patch serão geradas em uma instância e
relatadas ao Patch Compliance Service.

Note
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaselineAssociation, a instância não será reinicializada após a execução do
Patch Manager. Para mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1199).
Para obter informações sobre como visualizar dados de conformidade de patches, consulte Sobre a
conformidade de patches (p. 871).
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AWS-RunPatchBaselineAssociation parameters
O AWS-RunPatchBaselineAssociation oferece suporte a quatro parâmetros. Os parâmetros
Operation e AssociationId são obrigatórios. Os parâmetros InstallOverrideList,
RebootOption e BaselineTags são opcionais.
Parâmetros
• Nome do parâmetro: Operation (p. 1193)
• Nome do parâmetro: BaselineTags (p. 1193)
• Nome do parâmetro: AssociationId (p. 1194)
• Nome do parâmetro: InstallOverrideList (p. 1195)
• Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1199)

Nome do parâmetro: Operation
Uso: obrigatório.
Opções: Scan | Install.
Scan
Quando você escolhe a opção Scan, o AWS-RunPatchBaselineAssociation determina o estado
de conformidade dos patches da instância e retorna essas informações para o Patch Manager. A
opção Scan não solicita que atualizações sejam instaladas ou que instâncias sejam reinicializadas.
Em vez disso, a operação identifica onde existem atualizações ausentes que estão aprovadas e são
aplicáveis à instância.
Instalar
Quando você escolhe a opção Install, o AWS-RunPatchBaselineAssociation tenta
instalar as atualizações aprovadas e aplicáveis que estiverem ausentes na instância. As
informações de conformidade dos patches geradas como parte de uma operação Install não
listam atualizações ausentes, mas poderão indicar atualizações em estado malsucedido se, por
qualquer motivo, a instalação da atualização não tiver tido êxito. Sempre que uma atualização
é instalada em uma instância, a instância é reinicializada para garantir que a atualização está
instalada e ativa. (Exceção: Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot
no AWS-RunPatchBaselineAssociation, a instância não será reinicializada depis que o
Patch Manager for executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro:
RebootOption (p. 1199)).

Note
Se um patch especificado pelas regras da lista de referência for instalado antes que o Patch
Manager atualize a instância, o sistema poderá não ser reinicializado conforme esperado.
Isso pode acontecer quando um patch é instalado manualmente por um usuário ou instalado
automaticamente por outro programa, como o pacote unattended-upgrades no Ubuntu
Server.

Nome do parâmetro: BaselineTags
Uso: opcional.
O BaselineTags é um par de chaves/valores de tags exclusivo que você escolhe e atribui a uma linha de
base de patch personalizada individual. Você pode especificar um ou mais valores para esse parâmetro.
Ambos os formatos a seguir são válidos:
Key=tag-key,Values=tag-value
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Key=tag-key,Values=tag-value1,tag-value2,tag-value3
O valor de BaselineTags é usado pelo Patch Manager para garantir que todas as instâncias de
um conjunto que são corrigidas em uma única operação tenham o mesmo conjunto de patches
aprovados. Quando a operação de patch é executada, oPatch Managerverifica se uma linha de base
de patch para o tipo de sistema operacional está marcada com o mesmo par chave-valor especificado
paraBaselineTags. Se houver uma correspondência, essa lista de referência do patch personalizada
será usada. Se não houver uma correspondência, uma linha de base de patch será identificada de
acordo com qualquer grupo de patches especificado para a operação de patch. Se não houver nenhum,
oAWSlinha de base de patch predefinida gerenciada para esse sistema operacional é usada.
Requisitos de permissão adicionais
Se você usar o AWS-RunPatchBaselineAssociation em operações de patch diferentes daquelas
configuradas usando o Quick Setup, e quiser usar o parâmetro BaselineTags, adicione as permissões a
seguir ao perfil (p. 22) para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Note
O Quick Setup e AWS-RunPatchBaselineAssociation não oferecem suporte a servidores onpremises e máquinas virtuais (VMs).
{

},
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribePatchBaselines",
"tag:GetResources"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetPatchBaseline",
"ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline"
],
"Resource": "patch-baseline-arn"

Substitua patch-baseline-arn pelo nome do recurso da Amazon (ARN) da linha de
referência de patches à qual você deseja fornecer acesso no formatoarn:aws:ssm:useast-2:123456789012:patchbaseline/pb-0c10e65780EXAMPLE.

Nome do parâmetro: AssociationId
Uso: obrigatório.
O AssociationId é o ID de uma associação existente no State Manager, um recurso do AWS
Systems Manager. Ele é usado porPatch Managerpara adicionar dados de conformidade à Associação
especificada. Ao enviar resultados da aplicação de patch como dados de conformidade de associação em
vez de dados de conformidade do inventário, as informações de conformidade do inventário existentes
para as instâncias não são substituídas após uma operação de aplicação de patch, nem em outras
IDs de associação. Se ainda não tiver uma associação que você deseja usar, crie uma associação
executandoCriar associaçãoO comando. Por exemplo:
Linux & macOS
aws ssm create-association \
--name "AWS-RunPatchBaselineAssociation" \
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--association-name "MyPatchAssociation" \
--targets
"Key=instanceids,Values=[i-02573cafcfEXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE]"
\
--parameters "Operation=Scan" \
--schedule-expression "cron(0 */30 * * * ? *)" \
--sync-compliance "MANUAL" \
--region us-east-2

Windows
aws ssm create-association ^
--name "AWS-RunPatchBaselineAssociation" ^
--association-name "MyPatchAssociation" ^
--targets
"Key=instanceids,Values=[i-02573cafcfEXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE,i-07782c72faEXAMPLE]"
^
--parameters "Operation=Scan" ^
--schedule-expression "cron(0 */30 * * * ? *)" ^
--sync-compliance "MANUAL" ^
--region us-east-2

Nome do parâmetro: InstallOverrideList
Uso: opcional.
O uso doInstallOverrideList, você especifica um URL https ou um URL de estilo caminho do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para uma lista de patches a serem instalados. Esta lista de
instalação de patches mantida no formato YAML substitui os patches especificados pela linha de base de
patch padrão atual. Isso fornece a você mais controle granular sobre quais patches estão instalados em
suas instâncias.
Lembre-se de que os relatórios de conformidade de patch refletem estados de acordo com o
que está especificado na linha de base de patch, e não o que você especifica em uma lista de
patches InstallOverrideList. Em outras palavras, operações de verificação ignoram o
parâmetro InstallOverrideList. Isso é para garantir que os relatórios de conformidade reflitam
consistentemente os estados de patch de acordo com a política, em vez de algo aprovado para uma
determinada operação de patch.
Formatos URL válidos

Note
Se o arquivo estiver armazenado em um bucket disponível publicamente, você poderá especificar
um formato de URL https ou um URL de estilo de caminho do Amazon S3. Se o arquivo estiver
armazenado em um bucket privado, você deverá especificar um URL do estilo de caminho do
Amazon S3.
• Exemplo de formato de URL https:
https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-windows-override-list.yaml

• Exemplo de URL estilo de caminho do Amazon S3:
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-windows-override-list.yaml

Formatos de conteúdo YAML válidos
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Os formatos que você usa para especificar patches em sua lista depende do sistema operacional da
instância. O formato geral, no entanto, é o seguinte:
patches:
-

id: '{patch-d}'
title: '{patch-title}'
{additional-fields}:{values}

Embora você possa fornecer campos adicionais em seu arquivo YAML, eles serão ignorados durante
operações de patch.
Além disso, é recomendável verificar se o formato do arquivo YAML é válido antes de adicionar ou
atualizar a lista no seu bucket do S3. Para obter mais informações sobre o formato YAML, consulte
yaml.org. Para as opções de ferramenta de validação, pesquise na Internet por "validadores de formato
yaml".
• Microsoft Windows
id
O campo id é obrigatório. Use-o para especificar os patches usando IDs da Base de Dados de
Conhecimento Microsoft (por exemplo, KB2736693 e IDs do boletim de segurança da Microsoft (por
exemplo, MS17-023).
Todos os outros campos que você deseja fornecer em uma lista de patches para Windows são opcionais
e são apenas para seu próprio uso informativo. Você pode usar campos adicionais, como título,
classificação, severidade, ou qualquer outra coisa para fornecer informações mais detalhadas sobre os
patches especificados.
• Linux
id
O campo id é obrigatório. Use-o para especificar patches usando o nome do pacote e a arquitetura. Por
exemplo: 'dhclient.x86_64'. Você pode usar caracteres curinga no id para indicar vários pacotes.
Por exemplo: 'dhcp*' e 'dhcp*1.*'.
title
O campo título é opcional, mas em sistemas Linux ele fornece recursos de filtragem adicionais. Se você
usar o título, ele deve conter informações sobre a versão do pacote em um dos seguintes formatos:
YUM/SUSE Linux Enterprise Server (SLES):
{name}.{architecture}:{epoch}:{version}-{release}

APT
{name}.{architecture}:{version}

Para títulos de patches do Linux, você pode usar um ou mais caracteres curinga em
qualquer posição para expandir o número de correspondências de pacotes. Por exemplo:
'*32:9.8.2-0.*.rc1.57.amzn1'.
Por exemplo:
• A versão do pacote apt 1.2.25 está atualmente instalada em sua instância, mas a versão 1.2.27 agora
está disponível.
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• Você adiciona a versão apt.amd64 1.2.27 à lista de patches. Depende da versão do apt utils.amd64
1.2.27, mas a versão apt utils.amd64 1.2.25 é especificada na lista.
Neste caso, a versão apt 1.2.27 não poderá ser instalada e será relatada como "Failed-NonCompliant."
Outros campos
Todos os outros campos que você deseja fornecer em uma lista de patches para Linux são opcionais e
são apenas para seu próprio uso informativo. Você pode usar campos adicionais, como classificação,
severidade, ou qualquer outra coisa para fornecer informações mais detalhadas sobre os patches
especificados.
Exemplo de listas de patch
• Windows
patches:
-

id: 'KB4284819'
title: '2018-06 Cumulative Update for Windows Server 2016 (1709) for x64-based
Systems (KB4284819)'
id: 'KB4284833'
id: 'KB4284835'
title: '2018-06 Cumulative Update for Windows Server 2016 (1803) for x64-based
Systems (KB4284835)'
id: 'KB4284880'
id: 'KB4338814'

• APT
patches:
-

id: 'apparmor.amd64'
title: '2.10.95-0ubuntu2.9'

-

id: 'cryptsetup.amd64'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'

-

id: 'cryptsetup-bin.*'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'

-

id: 'apt.amd64'
title: '*1.2.27'
id: 'apt-utils.amd64'
title: '*1.2.25'

• Amazon Linux
patches:
-

id: 'kernel.x86_64'
id: 'bind*.x86_64'
title: '32:9.8.2-0.62.rc1.57.amzn1'
id: 'glibc*'
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-

id: 'dhclient*'
title: '*12:4.1.1-53.P1.28.amzn1'
id: 'dhcp*'
title: '*10:3.1.1-50.P1.26.amzn1'

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
patches:
-

id: 'NetworkManager.x86_64'
title: '*1:1.10.2-14.el7_5'

-

id: 'NetworkManager-*.x86_64'
title: '*1:1.10.2-14.el7_5'

-

id: 'audit.x86_64'
title: '*0:2.8.1-3.el7'

-

id: 'dhclient.x86_64'
title: '*.el7_5.1'
id: 'dhcp*.x86_64'
title: '*12:5.2.5-68.el7'

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
patches:
-

id: 'amazon-ssm-agent.x86_64'

-

id: 'binutils'
title: '*0:2.26.1-9.12.1'

-

id: 'glibc*.x86_64'
title: '*2.19*'

-

id: 'dhcp*'
title: '0:4.3.3-9.1'
id: 'lib*'

• Ubuntu Server
patches:
-

id: 'apparmor.amd64'
title: '2.10.95-0ubuntu2.9'
id: 'cryptsetup.amd64'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'
id: 'cryptsetup-bin.*'
title: '*2:1.6.6-5ubuntu2.1'
id: 'apt.amd64'
title: '*1.2.27'
id: 'apt-utils.amd64'
title: '*1.2.25'

• Windows
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patches:
-

id: 'KB4284819'
title: '2018-06 Cumulative Update for Windows Server 2016 (1709) for x64-based
Systems (KB4284819)'
id: 'KB4284833'
id: 'KB4284835'
title: '2018-06 Cumulative Update for Windows Server 2016 (1803) for x64-based
Systems (KB4284835)'
id: 'KB4284880'
id: 'KB4338814'

Nome do parâmetro: RebootOption
Uso: opcional.
Opções: RebootIfNeeded | NoReboot.
Padrão: RebootIfNeeded

Warning
A opção padrão é RebootIfNeeded. Selecione a opção correta para o seu caso de uso. Por
exemplo, se as instâncias precisarem reinicializar imediatamente para concluir um processo de
configuração, escolha RebootIfNeeded. Ou, se você precisar manter a disponibilidade das
instâncias até um horário de reinicialização agendado, escolha NoReboot.
RebootIfNeeded
Quando você escolhe a opção RebootIfNeeded, a instância é reinicializada em um dos seguintes
casos:
• O Patch Manager instalou um ou mais patches.
O Patch Manager não avalia se uma reinicialização é exigida pelo patch. O sistema é reinicializado
mesmo que o patch não exija uma reinicialização.
• O Patch Manager detecta um ou mais patches com um status de INSTALLED_PENDING_REBOOT
durante a operação Install.
O status INSTALLED_PENDING_REBOOT pode significar que a opção NoReboot foi selecionada na
última vez que a operação Install foi executada.

Note
Os patches instalados fora do Patch Manager nunca recebem um status
INSTALLED_PENDING_REBOOT.
A reinicialização de instâncias nesses dois casos garante que os pacotes atualizados sejam liberados
da memória e mantém o comportamento de patch e reinicialização consistente em todos os sistemas
operacionais.
NoReboot
Quando você escolhe a opção NoReboot, o Patch Manager não reinicializa uma instância,
mesmo que tenha instalado patches durante a operação Install. Essa opção é útil se você
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souber que as instâncias não exigem reinicialização após a aplicação de patches, ou se houver
aplicações ou processos em execução em uma instância que não devam ser interrompidos por uma
reinicialização de operação de patch. Também é útil quando você deseja mais controle sobre o tempo
de reinicializações de instâncias, como, por exemplo, usando uma janela de manutenção.
Arquivo de rastreamento de instalação de patches: para rastrear a instalação de patches, sobretudo os
patches que foram instalados desde a última reinicialização do sistema, o Systems Manager mantém um
arquivo na instância gerenciada.

Important
Não exclua nem modifique o arquivo de monitoramento. Se esse arquivo for excluído ou
corrompido, o relatório de conformidade de patch da instância será impreciso. Se isso acontecer,
reinicialize a instância e execute uma operação de verificação de patch para restaurar o arquivo.
Esse arquivo de rastreamento é armazenado nos seguintes locais em suas instâncias gerenciadas:
• Sistemas operacionais Linux:
• /var/log/amazon/ssm/patch-configuration/patch-states-configuration.json
• /var/log/amazon/ssm/patch-configuration/patch-inventory-from-lastoperation.json
• Sistema operacional Windows Server:
• C:\ProgramData\Amazon\PatchBaselineOperations\State
\PatchStatesConfiguration.json
• C:\ProgramData\Amazon\PatchBaselineOperations\State
\PatchInventoryFromLastOperation.json

Sobre o documento do SSM do AWSRunPatchBaselineWithHooks
O AWS Systems Manager é compatível com o AWS-RunPatchBaselineWithHooks, um documento do
Systems Manager (documento SSM) para o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager. Este
documento do SSM executa operações de aplicação de patches em nós gerenciados para atualizações de
segurança e outros tipos de atualizações.
O AWS-RunPatchBaselineWithHooks difere do AWS-RunPatchBaseline das seguintes maneiras:
• Um documento do wrapper, AWS-RunPatchBaselineWithHooks, é um wrapper para AWSRunPatchBaseline e depende do AWS-RunPatchBaseline para algumas de suas operações.
• A operação Install – O AWS-RunPatchBaselineWithHooks suporta ganchos de ciclo de vida
executados em pontos designados durante a aplicação de patches do nó gerenciado. Como as
instalações de patches às vezes exigem nós gerenciados para reinicializar, a operação de aplicação
patches é dividida em dois eventos, para um total de três ganchos que suportam funcionalidade
personalizada. O primeiro gancho é antes doInstall with NoRebootoperação. O segundo gancho é
após oInstall with NoRebootoperação. O terceiro gancho está disponível após a reinicialização do
nó gerenciado.
• Sem suporte à lista de patches personalizada–AWS-RunPatchBaselineWithHooksnão é compatível
com oInstallOverrideListparâmetro .
• Suporte ao SSM Agent: o AWS-RunPatchBaselineWithHooks exige que o SSM Agent 3.0.502 ou
posterior seja instalado em um nó gerenciado para a aplicação de patches.
Quando o documento é executado, ele usa a linha de base do patch atualmente especificada como
“padrão” para um tipo de sistema operacional se nenhum grupo de patches for especificado. Caso
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contrário, ele usa as linhas de base do patch associadas ao grupo de patches. Para obter mais
informações sobre grupos de patches, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).
Você pode usar o documento AWS-RunPatchBaselineWithHooks para aplicar patches aos sistemas
operacionais e aplicações. (No Windows, o suporte a aplicações é limitado a atualizações de aplicações da
Microsoft).
Este documento oferece suporte a nós gerenciados do Linux, macOS e Windows Server. O documento
executará as ações adequadas a cada plataforma.
Linux
Em nós gerenciados do Linux, o documento AWS-RunPatchBaselineWithHooks invoca um módulo
do Python, que, por sua vez, baixa um snapshot da lista de referência de patches que se aplica ao nó
gerenciado. Esse snapshot da lista de referência de patches usa regras e listas de patches aprovados
e bloqueados para conduzir o gerenciador de pacotes apropriado para cada tipo de nó:
• Nós gerenciados do Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Oracle Linux e RHEL 7 usam YUM.
Para operações YUM, o Patch Manager requer o Python 2.6 ou uma versão posterior compatível
(2.6 - 3.9).
• Os nós gerenciados do RHEL 8 usam o DNF. Para operações DNF, o Patch Manager requer uma
versão compatível do Python 2 ou Python 3 (2.6 - 3.9). (Nenhuma versão é instalada por padrão
no RHEL 8. É necessário instalar um ou outro manualmente).
• As instâncias do Debian Server, do Raspberry Pi OS e do Ubuntu Server usam o APT. Para
operações APT, o Patch Manager requer uma versão compatível do Python 3 (3.0 - 3.9).
• Os nós gerenciados do SUSE Linux Enterprise Server usam o Zypper. Para operações Zypper, o
Patch Manager requer o Python 2.6 ou uma versão posterior compatível (2.6 - 3.9).
macOS
Em nós gerenciados do macOS, o documento AWS-RunPatchBaselineWithHooks invoca um
módulo do Python, que, por sua vez, baixa um snapshot da lista de referência de patches que se
aplica ao nó gerenciado. Em seguida, um subprocesso Python chama a CLI em seu nó para recuperar
as informações de instalação e atualização para os gerenciadores de pacotes especificados e para
direcionar o gerenciador de pacotes apropriado para cada pacote de atualização.
Windows
Em nós gerenciados do Windows Server, o documento AWS-RunPatchBaselineWithHooks baixa
e invoca um módulo do PowerShell, que, por sua vez, baixa um snapshot da lista de referência de
patches que se aplica ao nó gerenciado. Esse snapshot da lista de referência de patches contém
uma lista de patches aprovados que é compilada consultando a lista de referência de patches em um
servidor Windows Server Update Service (WSUS). Esse snapshot da lista de referência de patches
é passado para a API do Windows Update, que controla o download e a instalação de patches
aprovados, conforme apropriado.
Cada snapshot é específico para uma Conta da AWS, um grupo de patches, um sistema operacional e
um ID de snapshot. O snapshot é entregue por meio de um URL pré-assinado do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), que expira 24 horas após a criação do snapshot. No entanto, depois que o URL
expirar, se você quiser aplicar o mesmo conteúdo de snapshot a outros nós gerenciados, você poderá
gerar um novo URL pré-assinado do Amazon S3 até três dias após a criação do snapshot. Para fazer isso,
use oget-deployable-patch-snapshot-for-instancecomando.
Depois que todas as atualizações aprovadas e aplicáveis forem instaladas, e as reinicializações realizadas
conforme a necessidade, as informações de conformidade do patch serão geradas em um nó gerenciado e
relatadas ao Patch Manager.
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Note
Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento AWSRunPatchBaselineWithHooks, o nó gerenciado não será reinicializado após a execução do
Patch Manager. Para mais informações, consulte Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1189).
Para obter informações sobre como visualizar dados de conformidade de patches, consulte Sobre a
conformidade de patches (p. 871).

Etapas operacionais do AWS-RunPatchBaselineWithHooks
Quando oAWS-RunPatchBaselineWithHooksé executado, as seguintes etapas são executadas:
1. Scan - Uma operação Scan que usa o AWS-RunPatchBaseline é executada em um nó gerenciado, e
um relatório de conformidade é gerado e carregado.
2. Verificar estados de patch locais- Um script é executado para determinar quais etapas serão executadas
com base na operação selecionada eScanResultado da Etapa 1.
a. Se a operação selecionada for Scan, ela será marcada como concluída. A operação termina.
b. Se a operação selecionada for Install, o Patch Manager avalia o resultado Scan da Etapa 1 para
determinar o que executar a seguir:
i. Se nenhum patch ausente for detectado e nenhuma reinicialização pendente for necessária, a
operação prosseguirá diretamente para a etapa final (Etapa 8), que inclui um gancho fornecido.
Todas as etapas entre elas são ignoradas.
ii. Se nenhum patch ausente for detectado, mas houver reinicializações pendentes necessárias e
a opção de reinicialização selecionada forNoReboot, a operação prossegue diretamente para a
etapa final (Etapa 8), que inclui um gancho que você forneceu. Todas as etapas entre elas são
ignoradas.
iii. Caso contrário, a operação prossegue para a próxima etapa.
3. Operação do gancho pré-patch - O documento SSM que você forneceu para o primeiro gancho do ciclo
de vida, PreInstallHookDocName, é executado no seu nó gerenciado.
4. Instalar com NoReboot - Uma operação Install com a opção de reinicialização do NoReboot usando
AWS-RunPatchBaseline é executada em seu nó gerenciado, e um relatório de conformidade é
gerado e carregado.
5. Operação do gancho pós-instalação - O documento SSM que você forneceu para o segundo gancho do
ciclo de vida, PostInstallHookDocName, é executado em seu nó gerenciado.
6. Verificar reinicializações - Um script é executado para determinar se uma reinicialização é necessária
para o nó gerenciado e quais etapas executar:
a. Se a opção de reinicialização selecionada for NoReboot, a operação prosseguirá diretamente para
a etapa final (Etapa 8), que inclui um gancho que você forneceu. Todas as etapas entre elas são
ignoradas.
b. Se a opção de reinicialização selecionada for RebootIfNeeded, o Patch Manager verifica se há
reinicializações pendentes necessárias do inventário coletado na Etapa 4.
i. Se nenhum patch que exija uma reinicialização for encontrado, a operação de patch do nó
gerenciado será concluída e a operação prosseguirá diretamente para a etapa final (Etapa 8), que
inclui um gancho que você forneceu. Todas as etapas entre elas são ignoradas.
ii. Se forem encontrados patches que exigem reinicialização, a operação continuará para a próxima
etapa.
7. Reinicializações e relatórios - Uma operação de instalação com a opção de reinicialização do
RebootIfNeeded é executado em seu nó gerenciado usando o AWS-RunPatchBaseline e um
relatório de conformidade é gerado e carregado.
8. Operação de gancho pós-reinicialização - O documento do SSM que você forneceu para o terceiro
gancho do ciclo de vida, OnExitHookDocName, é executado em seu nó gerenciado.
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Para uma operação de Scan, se a Etapa 1 falhar, o processo de execução do documento pára e a etapa é
relatada como falha, embora as etapas subsequentes sejam relatadas como bem-sucedidas.
Para uma operação Install, se qualquer uma das etapas do aws:runDocument falharem durante a
operação, essas etapas serão relatadas como falhas e a operação prosseguirá diretamente para a etapa
final (Etapa 8), que inclui um gancho fornecido. Todas as etapas entre elas são ignoradas. Esta etapa é
relatada como falhou, a última etapa relata o status de seu resultado de operação e todas as etapas entre
são relatadas como bem-sucedidas.

AWS-RunPatchBaselineWithHooks parameters
O AWS-RunPatchBaselineWithHooks oferece suporte a seis parâmetros.
O parâmetro Operation é obrigatório.
Os parâmetros RebootOption, PreInstallHookDocName, PostInstallHookDocName e
OnExitHookDocName são opcionais.
O Snapshot-ID é tecnicamente opcional, mas recomendamos que você forneça um valor personalizado
para ele quando executar o AWS-RunPatchBaselineWithHooks fora de uma janela de manutenção.
DeixePatch ManagerFornece o valor automaticamente quando o documento é executado como parte de
uma operação de janela de manutenção.
Parâmetros
• Nome do parâmetro: Operation (p. 1182)
• Nome do parâmetro: Snapshot ID (p. 1204)
• Nome do parâmetro: RebootOption (p. 1205)
• Nome do parâmetro: PreInstallHookDocName (p. 1206)
• Nome do parâmetro: PostInstallHookDocName (p. 1207)
• Nome do parâmetro: OnExitHookDocName (p. 1207)

Nome do parâmetro: Operation
Uso: obrigatório.
Opções: Scan | Install.
Scan
Quando você escolhe a opção Scan, o sistema usa o documento AWS-RunPatchBaseline para
determinar o estado de conformidade dos patches do nó gerenciado e retorna essas informações
para o Patch Manager. A opção Scan não solicita que atualizações sejam instaladas ou que nós
gerenciados sejam reinicializados. Em vez disso, a operação identifica onde existem atualizações
ausentes que estão aprovadas e são aplicáveis ao nó.
Instalar
Quando você escolhe a opção Install, o AWS-RunPatchBaselineWithHooks tenta instalar as
atualizações aprovadas e aplicáveis que estiverem ausentes em seu nó gerenciado. As informações
de conformidade dos patches geradas como parte de uma operação Install não listam atualizações
ausentes, mas poderão indicar atualizações em estado malsucedido se, por qualquer motivo,
a instalação da atualização não tiver tido êxito. Sempre que uma atualização é instalada em
um nó gerenciado, o nó é reinicializado para garantir que a atualização esteja instalada e ativa.
(Exceção: Se o parâmetro RebootOption estiver definido como NoReboot no documento
AWS-RunPatchBaselineWithHooks, o nó gerenciado não será reinicializado depois que
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o Patch Manager for executado. Para obter mais informações, consulte Nome do parâmetro:
RebootOption (p. 1205)).

Note
Se um patch especificado pelas regras da lista de referência for instalado antes que o
Patch Manager atualize o nó gerenciado, o sistema poderá não ser reinicializado conforme
esperado. Isso pode acontecer quando um patch é instalado manualmente por um usuário ou
instalado automaticamente por outro programa, como o pacote unattended-upgrades no
Ubuntu Server.

Nome do parâmetro: Snapshot ID
Uso: opcional.
O Snapshot ID é um ID exclusivo (GUID) usado pelo Patch Manager para garantir que um conjunto
de nós gerenciados, corrigidos em uma única operação, tenham o mesmo conjunto de patches
aprovados. Embora o parâmetro seja definido como opcional, nossa recomendação baseada em práticas
recomendadas depende de estar executando ou não o AWS-RunPatchBaselineWithHooks em uma
janela de manutenção, conforme descrito na tabela a seguir.

Melhores práticas do AWS-RunPatchBaselineWithHooks
Mode

Melhor prática

Não forneça um ID de snapshot.
RunningAWSO Patch Manager fornecerá para
RunPatchBaselineWithHooksDentro
você.
de uma janela de manutenção

Detalhes
Se você usar uma
janela de manutenção
para executar o AWSRunPatchBaselineWithHooks,
não forneça seu próprio ID de
snapshot gerado. Nesse cenário,
o Systems Manager fornece
um valor GUID com base no
ID de execução da janela de
manutenção. Isso garante que
seja usado um ID correto para
todas as invocações do AWSRunPatchBaselineWithHooks
nessa janela de manutenção.
Se você especificar um valor
nesse cenário, observe que
talvez o snapshot da lista de
referência de patches não
permaneça vigente por mais de
três dias. Depois disso, um novo
snapshot será gerado, mesmo
que você especificar o mesmo ID
depois que o snapshot expirar.

Gere e especifique um valor de
RunningAWSGUID personalizado para o ID do
RunPatchBaselineWithHooksFora
snapshot..¹
de uma janela de manutenção
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Mode

Melhor prática

Detalhes
principalmente se estiver
executando o documento AWSRunPatchBaselineWithHooks
em vários nós gerenciados na
mesma operação. Se você não
especificar um ID nesse cenário,
o Systems Manager gerará
um ID de snapshot diferente
para cada nó gerenciado para
o qual o comando for enviado.
Em consequência disso, vários
conjuntos de patches podem ser
especificados entre os nós.
Por exemplo, digamos que esteja
executando o documento AWSRunPatchBaselineWithHooks
diretamente do Run Command,
um recurso do AWS Systems
Manager, e visando um grupo
de 50 nós gerenciados. Ao
especificar um ID de snapshot
personalizado, é gerado um
único snapshot da lista de
referência, que é usado para
avaliar e corrigir todos os nós
gerenciados, garantindo que eles
adquiram um estado consistente.

¹ Você pode usar qualquer ferramenta capaz de gerar um GUID para gerar um valor para o parâmetro ID
do snapshot. Por exemplo, no PowerShell, você pode usar o cmdlet New-Guid para gerar um GUID no
formato 12345699-9405-4f69-bc5e-9315aEXAMPLE.

Nome do parâmetro: RebootOption
Uso: opcional.
Opções: RebootIfNeeded | NoReboot.
Padrão: RebootIfNeeded

Warning
A opção padrão é RebootIfNeeded. Selecione a opção correta para o seu caso de uso. Por
exemplo, se os nós gerenciados precisarem reinicializar imediatamente para concluir um processo
de configuração, escolha RebootIfNeeded. Ou, se você precisar manter a disponibilidade do nó
gerenciado até um horário de reinicialização agendado, escolha NoReboot.
RebootIfNeeded
Quando você escolhe a opção RebootIfNeeded, o nó gerenciado é reinicializado em um dos
seguintes casos:
• O Patch Manager instalou um ou mais patches.
O Patch Manager não avalia se uma reinicialização é exigida pelo patch. O sistema é reinicializado
mesmo que o patch não exija uma reinicialização.
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• O Patch Manager detecta um ou mais patches com um status de INSTALLED_PENDING_REBOOT
durante a operação Install.
O status INSTALLED_PENDING_REBOOT pode significar que a opção NoReboot foi selecionada na
última vez que a operação Install foi executada.

Note
Os patches instalados fora do Patch Manager nunca recebem um status
INSTALLED_PENDING_REBOOT.
A reinicialização de nós gerenciados nesses dois casos garante que os pacotes atualizados sejam
liberados da memória e mantenham o comportamento da aplicação de patches e da reinicialização
consistente em todos os sistemas operacionais.
NoReboot
Quando você escolhe a opção NoReboot, o Patch Manager não reinicializa um nó gerenciado,
mesmo que tenha instalado patches durante a operação Install. Essa opção é útil se você
souber que os nós gerenciados não exigem reinicialização após a aplicação de patches, ou se
houver aplicações ou processos em execução em um nó que não devam ser interrompidos por uma
reinicialização da operação de aplicação de patch. Também é útil quando você deseja mais controle
sobre o tempo de reinicializações de nós gerenciados, como, por exemplo, usando uma janela de
manutenção.

Note
Se você escolher a opção NoReboot e um patch for instalado, o patch receberá um status
de InstalledPendingReboot. O nó gerenciado em si, no entanto, é marcado como NonCompliant. Depois que ocorre uma reinicialização e uma operação Scan é executada, o
status do nó é atualizado para Compliant.
Arquivo de rastreamento de instalação de patches: para rastrear a instalação de patches, sobretudo os
patches que foram instalados desde a última reinicialização do sistema, o Systems Manager mantém um
arquivo em seu nó gerenciado.

Important
Não exclua nem modifique o arquivo de monitoramento. Se esse arquivo for excluído ou
corrompido, o relatório de conformidade de patch do nó gerenciado será impreciso. Se isso
acontecer, reinicialize o nó e execute uma operação de verificação de patch para restaurar o
arquivo.
Esse arquivo de rastreamento é armazenado nos seguintes locais em seus nós gerenciados:
• Sistemas operacionais Linux:
• /var/log/amazon/ssm/patch-configuration/patch-states-configuration.json
• /var/log/amazon/ssm/patch-configuration/patch-inventory-from-lastoperation.json
• Sistema operacional Windows Server:
• C:\ProgramData\Amazon\PatchBaselineOperations\State
\PatchStatesConfiguration.json
• C:\ProgramData\Amazon\PatchBaselineOperations\State
\PatchInventoryFromLastOperation.json

Nome do parâmetro: PreInstallHookDocName
Uso: opcional.
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Padrão: AWS-Noop.
O valor a ser fornecido para o parâmetro PreInstallHookDocName é o nome ou o nome do recurso da
Amazon (ARN) de um documento do SSM de sua escolha. Você pode fornecer o nome de um documento
gerenciado pela AWS ou o nome ou ARN de um documento SSM personalizado que você criou ou que
foi compartilhado com você. (Para um documento do SSM que foi compartilhado com você de uma
Conta da AWS diferente, você deve especificar o ARN completo do recurso, como aws:arn:ssm:useast-2:123456789012:document/MySharedDocument).
O documento SSM especificado é executado antes da operação Install e executa todas as ações
suportadas pelo SSM Agent, como um script shell para executar a verificação de integridade da aplicação,
antes que o patch seja executado em seu nó gerenciado. Para obter uma lista de ações consulte
Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389)). O nome do documento SSM padrão é AWS-Noop,
que não executa nenhuma operação em um nó gerenciado.
Para obter informações sobre como criar um documento SSM personalizado, consulte Criar documentos
do SSM (p. 1428).

Nome do parâmetro: PostInstallHookDocName
Uso: opcional.
Padrão: AWS-Noop.
O valor a ser fornecido para o parâmetro PostInstallHookDocName é o nome ou o nome do recurso da
Amazon (ARN) de um documento do SSM de sua escolha. Você pode fornecer o nome de um documento
gerenciado pela AWS ou o nome ou ARN de um documento SSM personalizado que você criou ou que
foi compartilhado com você. (Para um documento do SSM que foi compartilhado com você de uma
Conta da AWS diferente, você deve especificar o ARN completo do recurso, como aws:arn:ssm:useast-2:123456789012:document/MySharedDocument).
O documento SSM especificado é executado após oInstall with NoReboote executa todas
as ações suportadas peloSSM Agent, como um script shell para instalar atualizações de terceiros
antes da reinicialização. Para obter uma lista de ações consulte Referência de plugins do Systems
Manager (p. 1389)). O nome do documento SSM padrão é AWS-Noop, que não executa nenhuma
operação em um nó gerenciado.
Para obter informações sobre como criar um documento SSM personalizado, consulte Criar documentos
do SSM (p. 1428).

Nome do parâmetro: OnExitHookDocName
Uso: opcional.
Padrão: AWS-Noop.
O valor a ser fornecido para o parâmetro OnExitHookDocName é o nome ou o nome do recurso da
Amazon (ARN) de um documento do SSM de sua escolha. Você pode fornecer o nome de um documento
gerenciado pela AWS ou o nome ou ARN de um documento SSM personalizado que você criou ou que
foi compartilhado com você. (Para um documento do SSM que foi compartilhado com você de uma
Conta da AWS diferente, você deve especificar o ARN completo do recurso, como aws:arn:ssm:useast-2:123456789012:document/MySharedDocument).
O documento SSM especificado é executado após a operação de reinicialização do nó gerenciado e
executa todas as ações suportadas pelo SSM Agent, como um script shell para verificar a integridade
do nó após a conclusão da operação de aplicação do patch. Para obter uma lista de ações consulte
Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389)). O nome do documento SSM padrão é AWS-Noop,
que não executa nenhuma operação em um nó gerenciado.
Para obter informações sobre como criar um documento SSM personalizado, consulte Criar documentos
do SSM (p. 1428).

1207

AWS Systems Manager Guia do usuário
Sobre documentos do SSM para
aplicação de patches em nós gerenciados

Cenário de exemplo do uso do parâmetro
InstallOverrideList em AWS-RunPatchBaseline ou AWSRunPatchBaselineAssociation
É possível usar o parâmetro InstallOverrideList quando quiser substituir os patches especificados
pela lista de referência de patches padrão atual no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Este tópico fornece exemplos que mostram como usar esse parâmetro para obter o seguinte:
• Aplique diferentes conjuntos de patches a um grupo de nós gerenciados de destino.
• Aplique esses conjuntos de patches em diferentes frequências.
• Use a mesma lista de referência de patches para as operações.
Digamos que você quer instalar duas categorias diferentes de patches em nós gerenciados do Amazon
Linux 2. Você deseja instalar esses patches em programações diferentes usando janelas de manutenção.
Deseja que uma janela de manutenção seja executada todas as semanas e instale todos os patches
Security. Deseja que outra janela de manutenção seja executada uma vez por mês e instale todos os
patches disponíveis ou categorias de patches que não sejam Security.
No entanto, só é possível definir uma lista de referência de patches por vez como o padrão para um
sistema operacional. Esse requisito ajuda a evitar situações em que uma lista de referência de patches
aprova um patch enquanto outro o bloqueia, o que pode levar a problemas entre versões conflitantes.
A estratégia a seguir permite que você use o parâmetro InstallOverrideList para aplicar tipos de
patches diferentes a um grupo de destino, em diferentes programações, enquanto ainda usa a mesma lista
de referência de patches.
1. Na lista de referência de patches padrão, confirme se apenas as atualizações Security estão
especificadas.
2. Crie uma janela de manutenção que execute o AWS-RunPatchBaseline ou AWSRunPatchBaselineAssociation toda semana. Não especifique uma lista de substituição.
3. Crie uma lista de substituição dos patches de todos os tipos que você deseja aplicar mensalmente e
armazene-a em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
4. Crie uma segunda janela de manutenção que é executada uma vez por mês. No entanto, para a
tarefa do Run Command registrada para essa janela de manutenção, especifique o local da lista de
substituição.
O resultado: somente patches Security, conforme definido na lista de referência de patches padrão,
são instalados toda semana. Todos os patches disponíveis, ou qualquer subconjunto de patches que você
definir, são instalados todos os meses.

Usar o parâmetro BaselineOverride
Defina as preferências da aplicação de patches no tempo de execução usando o recurso de substituição
da lista de referência no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager. Faça isso especificando
um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que contenha um objeto JSON com uma
lista de referência de patches. A operação de patch usa as linhas de base fornecidas no objeto JSON que
correspondem ao sistema operacional host em vez de aplicar as regras da linha de base do patch padrão.

Note
Usar oBaselineOverridenão substitui a conformidade do patch da linha de base
fornecida no parâmetro. Os resultados de saída são registrados nos logs Stdout deRun
Command, um recurso doAWS Systems Manager. Os resultados apenas imprimem
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pacotes marcados comoNON_COMPLIANT. Isso significa que o pacote está marcado
comoMissing,Failed,InstalledRejected, ouInstalledPendingReboot.

Usando a substituição da linha de base do patch com parâmetros Id de Snapshot
ou Lista de Sobreposição de Instalação
Há dois casos em que a substituição da linha de base do patch tem um comportamento digno de nota.
Usando substituição de linha de base e ID de Snapshot ao mesmo tempo
Os IDs do snapshot garantem que todos os nós gerenciados em um determinado comando de patch
apliquem a mesma coisa. Por exemplo, se você corrigir 1.000 nós gerenciados ao mesmo tempo, os
patches serão os mesmos.
Ao usar um ID de Snapshot e uma substituição de linha de base de patch, o ID de Snapshot tem
precedência sobre a substituição de linha de base do patch. As regras de substituição de linha de base
ainda serão usadas, mas elas serão avaliadas apenas uma vez. No exemplo anterior, os patches em seus
1.000 nós gerenciados continuarão sempre os mesmos. Se, no meio da operação de patch, você alterou o
arquivo JSON no bucket S3 referenciado para ser algo diferente, os patches aplicados continuarão sendo
os mesmos. Isso ocorre porque o ID do Snapshot foi fornecido.
Usando substituição de linha de base e Lista de Substituição de Instalação ao mesmo tempo
Você não pode usar esses dois parâmetros ao mesmo tempo. O documento de patch falhará se ambos os
parâmetros forem fornecidos e não executará nenhuma verificação ou instalação em seu nó gerenciado.

Exemplos de código
O exemplo de código a seguir para Python mostra como gerar a substituição de linha de base do patch.
import boto3
import json
ssm = boto3.client('ssm')
s3 = boto3.resource('s3')
s3_bucket_name = 'my-baseline-override-bucket'
s3_file_name = 'MyBaselineOverride.json'
baseline_ids_to_export = ['pb-0000000000000000', 'pb-0000000000000001']
baseline_overrides = []
for baseline_id in baseline_ids_to_export:
baseline_overrides.append(ssm.get_patch_baseline(
BaselineId=baseline_id
))
json_content = json.dumps(baseline_overrides, indent=4, sort_keys=True, default=str)
s3.Object(bucket_name=s3_bucket_name, key=s3_file_name).put(Body=json_content)

Isso produz uma substituição de linha de base de patch, como a seguir.
[

{

"ApprovalRules": {
"PatchRules": [
{
"ApproveAfterDays": 0,
"ComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
"EnableNonSecurity": false,
"PatchFilterGroup": {
"PatchFilters": [
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{

},
{

},
{

}

},
{

}

]

}

"Key": "PRODUCT",
"Values": [
"*"
]
"Key": "CLASSIFICATION",
"Values": [
"*"
]
"Key": "SEVERITY",
"Values": [
"*"
]

]
},
"ApprovedPatches": [],
"ApprovedPatchesComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
"ApprovedPatchesEnableNonSecurity": false,
"GlobalFilters": {
"PatchFilters": []
},
"OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
"RejectedPatches": [],
"RejectedPatchesAction": "ALLOW_AS_DEPENDENCY",
"Sources": []
"ApprovalRules": {
"PatchRules": [
{
"ApproveUntilDate": "2021-01-06",
"ComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
"EnableNonSecurity": true,
"PatchFilterGroup": {
"PatchFilters": [
{
"Key": "PRODUCT",
"Values": [
"*"
]
},
{
"Key": "CLASSIFICATION",
"Values": [
"*"
]
},
{
"Key": "SEVERITY",
"Values": [
"*"
]
}
]
}
}
]
},
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]

}

"ApprovedPatches": [
"open-ssl*"
],
"ApprovedPatchesComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
"ApprovedPatchesEnableNonSecurity": false,
"GlobalFilters": {
"PatchFilters": []
},
"OperatingSystem": "CENTOS",
"RejectedPatches": [
"python*"
],
"RejectedPatchesAction": "ALLOW_AS_DEPENDENCY",
"Sources": []

Sobre linhas de base de patches
Os tópicos nesta seção fornecem informações sobre como as listas de referência de patches funcionam
no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, quando você executa uma operação Scan ou
Install em seus nós gerenciados.
As informações nos tópicos a seguir se aplicam tanto à aplicação de patches em nós gerenciados de
maneira programada quanto à aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda.
Tópicos
• Sobre linhas de base de patches predefinidas e personalizadas (p. 1211)
• Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e rejeitados (p. 1217)
• Sobre grupos de patches (p. 1218)
• Sobre o patch de aplicações lançados pela Microsoft no Windows Server (p. 1222)

Sobre linhas de base de patches predefinidas e personalizadas
O Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, fornece uma linha de base de patches
predefinida para cada sistema operacional compatível com o Patch Manager. É possível usar essas
listas de referência como estão configuradas no momento (não é possível personalizá-las) ou criar suas
próprias listas de referência de patches personalizadas. As listas de referência de patches personalizadas
permitem um controle maior sobre quais patches são aprovados ou rejeitados para o ambiente. Além
disso, as listas de referência predefinidas atribuem um nível de conformidade de Unspecified a todos
os patches instalados usando essas listas de referência. Para que os valores de conformidade sejam
atribuídos, é possível criar uma cópia de uma lista de referência predefinida e especificar os valores de
conformidade que deseja atribuir aos patches. Para obter mais informações, consulte Sobre linhas de base
personalizadas (p. 1215) e Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas (console) (p. 1262).
Tópicos
• Sobre linhas de base predefinidas (p. 1211)
• Sobre linhas de base personalizadas (p. 1215)

Sobre linhas de base predefinidas
A tabela a seguir descreve as linhas de base de patch predefinidas fornecidas com o Patch Manager.
Para obter informações sobre quais versões de cada sistema operacional são compatíveis com o Patch
Manager, consulte Pré-requisitos da Patch Manager (p. 1141).
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Name (Nome)

Sistema operacional com suporte

Detalhes

Amazon Linux
AWSAmazonLinuxDefaultPatchBaseline

Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como "Security" (Segurança)
e com nível de gravidade
"Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante).
Também aprova
automaticamente todos os
patches com uma classificação
de “Bugfix” (Correção de erros).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

Amazon Linux 2
AWSAmazonLinux2DefaultPatchBaseline

Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como "Security" (Segurança)
e com nível de gravidade
"Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante).
Também aprova todos os
patches com uma classificação
de “Bugfix” (Correção de erros).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
o lançamento.¹

CentOS e CentOS Stream
AWSCentOSDefaultPatchBaseline

Aprova todas as atualizações
sete dias após elas serem
disponibilizadas, incluindo
atualizações que não sejam de
segurança.

Debian Server
AWSDebianDefaultPatchBaseline

Aprova imediatamente todos
os patches relacionados
à segurança do sistema
operacional com prioridade
"Required", (Obrigatório),
"Standard" (Padrão) ou "Extra".
Não há espera antes da
aprovação, pois as datas de
lançamento confiáveis não estão
disponíveis nos repositórios.

macOS
AWSMacOSDefaultPatchBaseline

Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como “Security” (Segurança).
Também aprova todos os
pacotes com uma atualização
atual.

Oracle Linux
AWSOracleLinuxDefaultPatchBaseline

Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como "Security" (Segurança)
e com nível de gravidade
"Important" (Importante) ou

1212

AWS Systems Manager Guia do usuário
Sobre linhas de base de patches

Name (Nome)

Sistema operacional com suporte

Detalhes
"Moderate" (Moderado).
Também aprova todos os
patches classificados como
“Bugfix” (Correção de erros)
sete dias após o lançamento.
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

Raspberry Pi OS
AWSDefaultRaspbianPatchBaseline

Aprova imediatamente todos
os patches relacionados
à segurança do sistema
operacional com prioridade
"Required", (Obrigatório),
"Standard" (Padrão) ou "Extra".
Não há espera antes da
aprovação, pois as datas de
lançamento confiáveis não estão
disponíveis nos repositórios.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
AWSRedHatDefaultPatchBaseline

Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como "Security" (Segurança)
e com nível de gravidade
"Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante).
Também aprova todos os
patches classificados como
“Bugfix” (Correção de erros).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

Rocky Linux
AWSRockyLinuxDefaultPatchBaseline

Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como "Security" (Segurança)
e com nível de gravidade
"Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante).
Também aprova todos os
patches classificados como
“Bugfix” (Correção de erros).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

AWSSuseDefaultPatchBaseline

SUSE Linux Enterprise Server
(SLES)
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Aprova todos os patches do
sistema operacional classificados
como "Security" (Segurança) e
com gravidade "Critical" (Crítico)
ou "Important" (Importante).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹
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Name (Nome)

Sistema operacional com suporte

Ubuntu Server
AWSUbuntuDefaultPatchBaseline

Detalhes
Aprova imediatamente todos
os patches relacionados
à segurança do sistema
operacional com prioridade
"Required", (Obrigatório),
"Standard" (Padrão) ou "Extra".
Não há espera antes da
aprovação, pois as datas de
lançamento confiáveis não estão
disponíveis nos repositórios.

Windows Server

Aprova todos os patches do
sistema operacional Windows
Server classificados como
"CriticalUpdates" (Atualizações
críticas) ou
"SecurityUpdates" (Atualizações
de segurança) e com
um nível de gravidade
MSRC "Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

Windows Server
AWSWindowsPredefinedPatchBaselineOS

Aprova todos os patches do
sistema operacional Windows
Server classificados como
"CriticalUpdates" (Atualizações
críticas) ou
"SecurityUpdates" (Atualizações
de segurança) e com
um nível de gravidade
MSRC "Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante).
Os patches são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

AWS-DefaultPatchBaseline
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Name (Nome)

Sistema operacional com suporte

Windows Server
AWSWindowsPredefinedPatchBaselineOS-Applications

Detalhes
Para o sistema operacional
Windows Server, aprova todos
os patches classificados como
"CriticalUpdates" (Atualizações
críticas) ou
"SecurityUpdates" (Atualizações
de segurança) e com
um nível de gravidade
MSRC "Critical" (Crítico) ou
"Important" (Importante). Para
aplicações lançadas pela
Microsoft, aprova todos os
patches. Os patches para
sistemas operacionais e
aplicativos são aprovados
automaticamente sete dias após
serem lançados ou atualizados.¹

¹ Para Amazon Linux e Amazon Linux 2, a espera de 7 dias antes da aprovação automática dos patches
é calculada a partir de um valor Updated Date em updateinfo.xml e não um valor Release Date.
Vários fatores podem afetar o valor Updated Date. Outros sistemas operacionais processam datas de
lançamento e atualização de modo diferente. Para obter informações que podem ajudar você a evitar
resultados inesperados com atrasos na aprovação automática, consulte Como as datas de lançamento e
atualização de pacotes são calculadas (p. 1143).

Sobre linhas de base personalizadas
Se você criar sua própria linha de base para patch, poderá escolher quais patches serão automaticamente
aprovados, usando as seguintes categorias.
• Sistema operacional: Windows, Amazon Linux, Ubuntu Server, etc.
• Nome do produto (para sistemas operacionais): por exemplo, RHEL 6.5, Amazon Linux 2014.09,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e assim por diante.
• Nome do produto (somente para aplicações lançadas pela Microsoft no Windows Server): por exemplo,
Word 2016, BizTalk Server e assim por diante.
• Classificação: por exemplo, atualizações críticas, atualizações de segurança e assim por diante.
• Gravidade: por exemplo, crítica, importante e assim por diante.
Para cada regra de aprovação criada, é possível optar por especificar um atraso de aprovação automática
ou especificar uma data-limite de aprovação de patch.

Note
Como não é possível determinar de forma confiável as datas de lançamento dos pacotes de
atualização do Ubuntu Server, as opções de aprovação automática não são compatíveis com
esse sistema operacional.
Um atraso na aprovação automática é o número de dias para aguardar após o lançamento ou a última
atualização do patch, antes que a aplicação do patch seja aprovada automaticamente. Por exemplo, se
você criar uma regra usando a classificação CriticalUpdates e configurá-la para atraso de aprovação
automática de 7 dias, um novo patch crítico lançado em 7 de julho será automaticamente aprovado em 14
de julho.
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Note
Se um repositório do Linux não fornecer informações de data de lançamento para pacotes, o
Systems Manager usará a hora de compilação do pacote como o atraso de aprovação automática
para Amazon Linux, Amazon Linux 2, RHEL e CentOS. Se o sistema não puder encontrar a hora
de compilação do pacote, o Systems Manager tratará o atraso de aprovação automática como
tendo um valor de zero.
Quando você especifica uma data-limite de aprovação automática, o Patch Manager aplica
automaticamente todos os patches lançados ou com a última atualização nessa data ou antes dela. Por
exemplo, se você especificar 7 de julho de 2020 como a data-limite, nenhum patch lançado ou com a
última atualização em ou após 8 de julho de 2020 será instalado automaticamente.
Você também pode especificar um nível de severidade de conformidade. Se um patch aprovado for
relatado como ausente, Compliance Level será a severidade da violação de conformidade.
Lembre-se do seguinte ao criar uma linha de base de patch:
• O Patch Manager fornece uma linha de base de patch predefinida para cada sistema operacional
compatível. Essas linhas de base de patch predefinidas são usadas como as linhas de base de patch
padrão para cada tipo de sistema operacional, a menos que você crie sua própria linha de base de patch
e a designe como a padrão para o tipo de sistema operacional correspondente.

Note
Para o Windows Server, três linhas de base de patch predefinidas são fornecidas.
As listas de referência de patches AWS-DefaultPatchBaseline e AWSWindowsPredefinedPatchBaseline-OS oferecem suporte apenas às atualizações do
sistema operacional Windows em si. O AWS-DefaultPatchBaseline é usado como lista de
referência de patches para nós gerenciados do Windows Server, a menos que você especifique
outra lista de referência de patches. As definições de configuração nestas duas linhas de base
de patch são as mesmas. O mais novo dos dois,AWS-WindowsPredefinedPatchBaselineOS, foi criado para distingui-lo da terceira linha de base de patch predefinida paraWindows
Server. Essa lista de referência do patch, AWS-WindowsPredefinedPatchBaseline-OSApplications, pode ser usada para aplicar patches tanto ao sistema operacional Windows
Server quanto a aplicações compatíveis lançadas pela Microsoft.
• Para servidores on-premises e máquinas virtuais (VMs), o Patch Manager tenta usar a lista de referência
de patches padrão personalizada. Se não existir uma linha de base de patch padrão personalizada, o
sistema usará a linha de base de patch predefinida para o sistema operacional correspondente.
• Se um patch estiver listado como aprovado e rejeitado na mesma linha de base de patch, o patch será
rejeitado.
• Um nó gerenciado pode ter apenas uma lista de referência de patches definida para ele.
• Os formatos de nomes de pacotes que você pode adicionar a listas de patches aprovados e rejeitados
para uma linha de base de patch dependem do tipo de sistema operacional no qual você está aplicando
patches.
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e rejeitados,
consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e rejeitados (p. 1217).
Para obter mais informações sobre a linha de base de patch, consulte Trabalhando com linhas de base
de patch personalizadas (console) (p. 1262) e Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de servidor
(AWS CLI) (p. 1310).
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Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches
aprovados e rejeitados
Os formatos de nomes de pacotes que você pode adicionar a listas de patches aprovados e rejeitados
dependem do tipo de sistema operacional no qual você está aplicando patches.

Formatos de nomes de pacotes para sistemas operacionais Linux
Os formatos que você pode especificar para patches aprovados e rejeitados em sua linha de base de
patches variam de acordo com o tipo do Linux. Mais especificamente, os formatos compatíveis dependem
do gerenciador de pacotes usado pelo tipo de sistema operacional Linux.
Tópicos
• Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Oracle Linux e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) (p. 1217)
• Debian Server, Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian) e Ubuntu Server (p. 1217)
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) (p. 1218)

Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Oracle Linux e Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Gerenciador de pacotes: YUM, exceto RHEL 8, que usa o DNF como gerenciador de pacotes
Patches aprovados: para patches aprovados, você pode especificar qualquer um dos seguintes:
• IDs Bugzilla, no formato 1234567 (o sistema processa somente números de sequências como IDs
Bugzilla).
• IDs CVE, no formato CVE-2018-1234567
• IDs de consultoria em formatos como RHSA-2017:0864 e ALAS-2018-123
• Nomes de pacotes completos em formatos como:
• example-pkg-0.710.10-2.7.abcd.x86_64
• pkg-example-EE-20180914-2.2.amzn1.noarch
• Nomes de pacotes com um único caractere curinga em formatos como:
• example-pkg-*.abcd.x86_64
• example-pkg-*-20180914-2.2.amzn1.noarch
• example-pkg-EE-2018*.amzn1.noarch
Patches rejeitados: para patches rejeitados, você pode especificar qualquer um dos seguintes:
• Nomes de pacotes completos em formatos como:
• example-pkg-0.710.10-2.7.abcd.x86_64
• pkg-example-EE-20180914-2.2.amzn1.noarch
• Nomes de pacotes com um único caractere curinga em formatos como:
• example-pkg-*.abcd.x86_64
• example-pkg-*-20180914-2.2.amzn1.noarch
• example-pkg-EE-2018*.amzn1.noarch

Debian Server, Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian) e Ubuntu Server
Gerenciador de pacotes: APT
Patches aprovados e patches rejeitados: para patches aprovados e rejeitados, especifique o seguinte:
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• Nomes de pacotes no formato ExamplePkg33

Note
Para listas do Debian Server, Raspberry Pi OS e Ubuntu Server, não inclua elementos como
arquitetura ou versões. Por exemplo, você especifica o nome do pacote ExamplePkg33 para
incluir todos os seguintes em uma lista de patches:
• ExamplePkg33.x86.1
• ExamplePkg33.x86.2
• ExamplePkg33.x64.1
• ExamplePkg33.3.2.5-364.noarch

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Gerenciador de pacotes: Zypper
Patches aprovados e patches rejeitados: para listas de patches aprovados e rejeitados, você pode
especificar o seguinte:
• Nomes de pacotes completos em formatos como:
• SUSE-SLE-Example-Package-12-2018-123
• example-pkg-2018.11.4-46.17.1.x86_64.rpm
• Nomes de pacotes com um único caractere curinga, como:
• SUSE-SLE-Example-Package-12-2018-*
• example-pkg-2018.11.4-46.17.1.*.rpm

Formatos de nomes de pacotesmacOS
Gerenciadores de pacote compatíveis: atualização de software, instalador, Brew, Brew Cask
Patches aprovados e patches rejeitados: para listas de patches aprovados e rejeitados, especifique os
nomes completos do pacote, em formatos como:
• XProtectPlistConfigData
• MRTConfigData
Curingas não são compatíveis com listas de patches aprovados e rejeitados paramacOS.

Formatos de nomes de pacotes para sistemas operacionais Windows
Para sistemas operacionais Windows, especifique os patches usando IDs da Base de Dados de
Conhecimento Microsoft e IDs do boletim de segurança da Microsoft; por exemplo:
KB2032276,KB2124261,MS10-048

Sobre grupos de patches
Você pode usar um grupo de patches para associar os nós gerenciados a uma lista de referência de
patches específica no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager. Grupos de patches ajudam
a garantir que você esteja implantando os patches apropriados, com base nas regras de lista de referência
de patches associadas, para corrigir o conjunto de nós. Grupos de patches também podem ajudar você a
evitar a implantação de patches antes que eles tenham sido adequadamente testados. Por exemplo, você
pode criar grupos de patches para diferentes ambientes (como Desenvolvimento, Teste e Produção) e
registrar cada grupo de patches em uma linha de base de patch apropriada.
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Ao executar o AWS-RunPatchBaseline, você pode direcionar os nós gerenciados usando o ID ou as
etiquetas do nó. Em seguida, o SSM Agent e o Patch Manager avaliam qual lista de referência de patches
deve ser usada, com base no valor do grupo de patches que você adicionou ao nó gerenciado.
Você cria um grupo de patches usando tags do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ao
contrário de outros cenários de marcação no Systems Manager, um grupo de patches precisa ser definido
com a chave de tag Patch Group ou PatchGroup. Observe que a chave faz distinção entre maiúsculas
e minúsculas. Você pode especificar qualquer valor para ajudar você a identificar e direcionar os recursos
desse grupo, por exemplo, “servidores web” ou “US-EAST-PROD”, mas a chave deve ser Patch Group
ou PatchGroup.
Depois de criar um grupo de patches e marcar os nós gerenciados, você poderá registrar o grupo de
patches com uma lista de referência de patches. Registrar o grupo de patches em uma lista de referência
de patches garante que os nós nesse grupo usem as regras definidas na lista de referência de patches
associada.
Para obter mais informações sobre como criar um grupo de patches e associá-lo a uma lista de referência
dos patches, consulte Trabalhar com grupos de patches (p. 1275) e Adicionar um grupo de patches a uma
lista de referência de patches (p. 1277).
Para visualizar um exemplo de como criar uma lista de referência de patches e grupos de patches usando
a AWS Command Line Interface (AWS CLI), consulte Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de
servidor (AWS CLI) (p. 1310). Para obter informações sobre etiquetas do Amazon EC2, consulte Marcar
recursos do Amazon EC2 no Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Como funciona
Quando o sistema executar a tarefa para aplicar uma lista de referência de patches a um nó gerenciado,
o SSM Agent verificará se um grupo de patches está definido para esse nó. Se o nó estiver atribuído a um
grupo de patches, o Patch Manager verificará se a lista de referência de patches está registrada nesse
grupo. Se uma lista de referência de patches for encontrada para esse grupo, o Patch Manager notificará
o SSM Agent para usar a lista de referência de patches associada. Se um nó não estiver configurado
para um grupo de patches, o Patch Manager notificará automaticamente o SSM Agent para usar a lista de
referência de patches padrão atualmente configurada.

Important
Um nó gerenciado só pode estar em um grupo de patches.
Um grupo de patches pode ser registrado em somente uma linha de base de patch para cada tipo
de sistema operacional.
Não é possível aplicar a tag Patch Group (com um espaço) a uma instância do Amazon EC2
se a opção Allow tags in instance metadata (Permitir tags em metadados de instância) estiver
habilitada na instância. Permitir tags em metadados de instância impede que nomes de chaves de
tag contenham espaços. Se você tiver permissão para tags nos metadados da instância do EC2,
é necessário usar a chave de tag PatchGroup (sem um espaço).
O diagrama a seguir mostra um exemplo geral dos processos que o Systems Manager realiza ao enviar
uma tarefa do Run Command à sua frota de servidores para aplicar patches usando o Patch Manager.
Um processo semelhante é usado quando uma janela de manutenção estiver configurada para enviar um
comando para aplicar patches usando o Patch Manager.
Neste exemplo, temos três grupos de instâncias do EC2 para Windows Server, com as seguintes tags
aplicadas:
Grupo de instâncias do EC2

Tags

Grupo 1

key=OS,value=Windows
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Grupo de instâncias do EC2

Tags
key=PatchGroup,value=DEV

Grupo 2

key=OS,value=Windows

Grupo 3

key=OS,value=Windows
key=PatchGroup,value=QA

Para este exemplo, também temos essas duas listas de referência de patches do Windows Server:
ID da linha de base do patch

Padrão

Grupo de patches associado

pb-0123456789abcdef0

Sim

Default

pb-9876543210abcdef0

Não

DEV

Diagrama 1: exemplo geral do fluxo de processos de operações da aplicação de patches
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O processo geral para verificar ou instalar patches usando o Run Command, um recurso do AWS Systems
Manager, e o Patch Manager é o seguinte:
1. Enviar um comando para patch: use o console do Systems Manager, o SDK, a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) ou o AWS Tools for Windows PowerShell para enviar uma tarefa de Run Command
usando o documento AWS-RunPatchBaseline. O diagrama mostra uma tarefa de Run Command
para aplicar patch a instâncias gerenciadas especificando a etiqueta key=OS,value=Windows.
2. Determinação da lista de referência de patches: o SSM Agent verifica as etiquetas de grupo de patches
aplicadas à instância do EC2 e consulta o Patch Manager em busca da lista de referência de patches
correspondente.
• Valor de grupo de patches correspondente associado à linha de base de patch:
1.

O SSM Agent, que está instalado em instâncias do EC2 no grupo 1, recebe o comando emitido
na Etapa 1 para iniciar uma operação de aplicação de patch. O SSM Agent valida se as
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instâncias do EC2 têm o valor de tag DEV aplicado ao grupo de patches e consulta o Patch
Manager em busca de uma linha de base de patch associada.
2.

O Patch Manager verifica se a linha de base do patch pb-9876543210abcdef0 tem o grupo de
patches DEV associado e notifica o SSM Agent.

3.

O SSM Agent recupera um snapshot de linha de base de patch do Patch Manager com base nas
regras de aprovação e nas exceções configuradas em pb-9876543210abcdef0 e prossegue
para a próxima etapa.

• Nenhuma tag de grupo de patches adicionada à instância:
1.

O SSM Agent, que está instalado em instâncias do EC2 no grupo 2, recebe o comando emitido
na Etapa 1 para iniciar uma operação de aplicação de patch. O SSM Agent valida se as
instâncias do EC2 não têm uma tag Patch Group ou PatchGroup aplicada e, como resultado,
o SSM Agent consulta o Patch Manager em busca da lista de referência de patches do Windows.

2.

O Patch Manager verifica se a lista de referência de patches padrão do Windows Server é
pb-0123456789abcdef0 e notifica o SSM Agent.

3.

O SSM Agent recupera um snapshot de linha de base de patch do Patch Manager com base
nas regras de aprovação e nas exceções configuradas na linha de base de patch padrão
pb-0123456789abcdef0 e prossegue para a próxima etapa.

• Nenhum valor de grupo de patches correspondente associado a uma linha de base de patch:
1.

O SSM Agent, que está instalado nas instâncias do EC2 no grupo 3, recebe o comando
emitido na Etapa 1 para iniciar uma operação de aplicação de patch. O SSM Agent valida se
as instâncias do EC2 têm o valor de tag QA aplicado ao grupo de patches e consulta o Patch
Manager em busca de uma linha de base de patch associada.

2.

O Patch Manager não encontra uma linha de base do patch que tenha o grupo de patches QA
associado.

3.

O Patch Manager notifica o SSM Agent para usar a linha de base de patch padrão do Windows,
pb-0123456789abcdef0.

4.

O SSM Agent recupera um snapshot de linha de base de patch do Patch Manager com base
nas regras de aprovação e nas exceções configuradas na linha de base de patch padrão
pb-0123456789abcdef0 e prossegue para a próxima etapa.

3. Verificação ou instalação de patches: depois de determinar a linha de base de patch apropriada para
uso, o SSM Agent começa a sondar ou instalar patches com base no valor de operação especificado
na Etapa 1. Os patches sondados ou instalados são determinados pelas regras de aprovação e pelas
exceções de patches definidas no snapshot de lista de referência de patches fornecido pelo Patch
Manager.
Mais informações
• Noções básicas sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253)

Sobre o patch de aplicações lançados pela Microsoft no Windows
Server
Use as informações neste tópico para ajudar você a preparar a aplicação de patches no Windows Server
usando o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Aplicação de patches
O suporte à aplicação de patches em instâncias gerenciadas do Windows Server é limitado a aplicações
lançadas pela Microsoft.
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Note
Em alguns casos, a Microsoft lança patches para aplicações que podem não especificar
explicitamente uma data e hora atualizadas. Nesses casos, uma data e hora atualizadas de
01/01/1970 são fornecidas por padrão.
Lista de referência de patches para aplicações de patches lançados pela Microsoft.
Para o Windows Server, três linhas de base de patch predefinidas são fornecidas. As listas de
referência de patches AWS-DefaultPatchBaseline e AWS-WindowsPredefinedPatchBaselineOS oferecem suporte apenas às atualizações do sistema operacional Windows em si. O AWSDefaultPatchBaseline é usado como lista de referência de patches para nós gerenciados
do Windows Server, a menos que você especifique outra lista de referência de patches. As
definições de configuração nestas duas linhas de base de patch são as mesmas. O mais novo
dos dois,AWS-WindowsPredefinedPatchBaseline-OS, foi criado para distingui-lo da terceira
linha de base de patch predefinida paraWindows Server. Essa lista de referência do patch, AWSWindowsPredefinedPatchBaseline-OS-Applications, pode ser usada para aplicar patches tanto
ao sistema operacional Windows Server quanto a aplicações compatíveis lançadas pela Microsoft.
Você também pode criar uma lista de referência de patch personalizada para atualizar aplicações da
Microsoft em máquinas do Windows Server.
Compatibilidade com a aplicação de patches em aplicativos lançados pela Microsoft em servidores onpremises, dispositivos de borda, VMs e outros nós que não pertençam ao EC2
Para aplicar patches em aplicativos lançados pela Microsoft em máquinas virtuais (VMs) e nós não
gerenciados pelos EC2, você deve ativar o nível de instâncias avançadas. Há uma cobrança para o uso
do nível de instâncias avançadas. No entanto, não há custo adicional para aplicar patches em aplicativos
lançados pela Microsoft em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para mais
informações, consulte
Este tópico descreve os cenários nos quais você deve ativar a camada de instância avançada.
O AWS Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias
avançadas para servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) em
um ambiente híbrido.
Você pode registrar até 1.000 nós híbridos padrão por conta por Região da AWS sem custo
adicional. (Os nós híbridos são nós gerenciados de qualquer outro tipo que não instâncias do
Amazon Elastic Compute Cloud [Amazon EC2]). No entanto, para registrar mais de 1.000 nós
híbridos, você precisa ativar o nível de instâncias avançadas. Há uma cobrança para o uso do
nível de instâncias avançadas. Para obter mais informações, consulte Preços do AWS Systems
Manager.
Mesmo com menos de 1.000 nós híbridos registrados, há 2 outros cenários exigem o nível de
instâncias avançadas:
• Você quer usar o Session Manager para se conectar a nós que não são do EC2.
• Você deseja aplicar patches em aplicativos (não em sistemas operacionais) lançados pela
Microsoft em nós que não são do EC2.

Note

Não há custo para aplicar patches em aplicativos lançados pela Microsoft nas
instâncias do Amazon EC2.

Cenários detalhados do nível de instâncias avançadas

As informações a seguir fornecem detalhes sobre os três cenários para os quais você deve
ativar o nível de instâncias avançadas.
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Cenário 1: você deseja registrar mais de 1.000 nós híbridos

Usando o nível de instâncias padrão, é possível registrar até 1.000 nós que não sejam do
EC2 (servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs em um ambiente híbrido) por
Região da AWS em uma conta específica sem custo adicional. Se precisar registrar mais
de 1.000 nós que não sejam do EC2 em uma região, use o nível de instâncias avançadas.
Em seguida, você pode ativar quantos servidores gerenciados, dispositivos de borda e
VMs quiser em um ambiente híbrido. As cobranças pelo uso de instâncias avançadas
são feitas com base no número de instâncias avançadas ativadas como instâncias
gerenciadas do Systems Manager e nas horas de execução dessas instâncias.
Portanto, todos os nós gerenciados do Systems Manager que usam o processo de
ativação de instância gerenciada descrito em Criar uma ativação de instância gerenciada
para um ambiente híbrido (p. 42) estão sujeitos a cobranças se você exceder 1.000 nós
on-premises em uma região em uma conta específica.

Note
Você também pode ativar instâncias existentes do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) usando ativações híbridas do Systems Manager e trabalhar
com elas como instâncias não pertencentes ao EC2, p. ex., para fins de teste.
Esses nós também se qualificariam como nós híbridos. Esse não é um cenário
comum.
Cenário 2: aplicação de patches em aplicativos lançados pela Microsoft em nós habilitados
para ambiente híbrido
Também é necessário usar o nível de instâncias avançadas se você quiser aplicar patches
em nós não pertencentes ao EC2 (servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs)
em um ambiente híbrido. Se você ativar o nível de instâncias avançadas para aplicar
patches em aplicativos da Microsoft em nós não pertencentes ao EC2, haverá cobranças
para todos os nós on-premises, mesmo que você tenha menos de 1.000.
Não há custo adicional para aplicar patches em aplicações lançadas pela Microsoft
nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para mais
informações, consulte Sobre o patch de aplicações lançados pela Microsoft no Windows
Server (p. 1222).
Cenário 3: estabelecendo conexão com nós habilitados para ambiente híbrido usando o
Session Manager
O Session Manager fornece acesso ao shell interativo para suas instâncias. Para
estabelecer conexão com nós habilitados para ambiente híbrido (não pertencentes ao
EC2) usando o Session Manager, incluindo servidores on-premises, dispositivos de borda
e VMs em um ambiente híbrido, você precisa ativar o nível de instâncias avançadas.
Consequentemente, haverá cobranças para todos os nós habilitados para ambiente
híbrido, mesmo que você tenha menos de 1.000.
Resumo: quando preciso do nível de instâncias avançadas?
Use a tabela a seguir para analisar quando você deve usar o nível de instâncias avançadas e
para quais cenários haverá cobranças adicionais.
O número de nós habilitados
para ambiente híbrido na
minha região em uma conta
específica é superior a 1.000.

Sim
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Quero usar o Patch Manager
para aplicar patches em

Sim

Sim

Quero usar o Session
Manager para estabelecer
conexão com qualquer
número de nós habilitados
para ambiente híbrido,
mesmo que o número seja
inferior a 1.000.

Sim

Sim

1. O número de nós
habilitados para ambiente
híbrido em uma região em
uma conta específica é de
até 1.000 nós; e
2. Não estou aplicando
patches em aplicativos da
Microsoft em nenhum nó
habilitado para ambiente
híbrido; e
3. Não estou estabelecendo
conexão com nenhum nó
habilitado para ambiente
híbrido usando o Session
Manager.

Não

Não

Cenário

Requer o nível de instâncias
avançadas?

Há cobranças adicionais?

aplicativos lançados pela
Microsoft em qualquer
número de nós habilitados
para ambiente híbrido,
mesmo que o número seja
inferior a 1.000.

Tópicos
• Ativar o nível de instâncias avançadas (p. 831)
• Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão (p. 836)

Ativar o nível de instâncias avançadas

O AWS Systems Manager oferece um nível de instâncias padrão e um nível de instâncias
avançadas para servidores, dispositivos de borda e VMs em um ambiente híbrido. O nível
de instâncias padrão permite registrar no máximo 1.000 máquinas habilitadas para ambiente
híbrido por Conta da AWS e por Região da AWS. O nível de instâncias avançadas também
é necessário para usar Patch Manager a fim de aplicar patches em aplicativos lançados
pela Microsoft em nós que não sejam do EC2 e para se conectar a nós que não sejam do
EC2 usando o Session Manager. Para mais informações, consulte Configurar níveis de
instâncias (p. 829).
Esta seção descreve como configurar seu ambiente híbrido para usar o nível de instâncias
avançadas.
Antes de começar
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Reveja os detalhes de preço de instâncias avançadas. Instâncias avançadas estão disponíveis
conforme uso. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do AWS Systems
Manager.

Configurar permissões para ativar o nível de instâncias avançadas
Verifique se você tem permissão no AWS Identity and Access Management (IAM) para alterar
o ambiente do nível de instâncias padrão para o nível de instâncias avançadas. Você deve ter
a política AdministratorAccess anexada ao seu usuário, grupo ou perfil do IAM ou deve ter
permissão para alterar a configuração do serviço do nível de ativação do Systems Manager. A
configuração de nível de ativação usa as seguintes ações de API:
• GetServiceSetting
• UpdateServiceSetting
• ResetServiceSetting
Use o procedimento a seguir para adicionar uma política em linha do IAM a uma conta
de usuário. Essa política permite que um usuário visualize a configuração atual do nível
de instância gerenciada. Essa política também permite que o usuário altere ou redefina a
configuração atual na Conta da AWS e na Região da AWS especificadas.
1.

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

2.
3.

No painel de navegação, escolha Usuários.
Na lista, selecione o nome do grupo, do usuário para incorporar uma política.

4.
5.

Escolha a guia Permissions (Permissões).
No lado direito da página, em Permission policies (Políticas de permissões), escolha Add
inline policy (Adicionar política em linha).
Escolha a guia JSON.
Substitua o conteúdo padrão pela declaração a seguir:

6.
7.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:ResetServiceSetting",
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/
ssm/managed-instance/activation-tier"
}
]
}

8.
9.

Escolha Review policy (Revisar política).
Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha. Por
exemplo: Managed-Instances-Tier.
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10. Escolha Create policy (Criar política).
Os administradores podem especificar permissão somente leitura atribuindo a seguinte política
em linha à conta do usuário.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ssm:ResetServiceSetting",
"ssm:UpdateServiceSetting"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Para obter mais informações sobre como criar e editar políticas de usuários do IAM, consulte
Criar políticas do IAM, no Manual do usuário do IAM.

Ativar o nível de instâncias avançadas (console)
O procedimento a seguir mostra como usar o console do Systems Manager para alterar
todos os servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) que forem
adicionados usando a ativação de instância gerenciada, na Conta da AWS e Região da AWS
especificadas, para usar o nível de instâncias avançadas.

Important
O procedimento a seguir descreve como alterar uma configuração em nível de conta.
Essa alteração resultará em cobranças
para a sua conta.
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2. Verifique se suas instâncias atendem aos requisitos do Systems Manager. Para obter
mais informações, consulte Pré-requisitos do Systems Manager (p. 13).

4.

3. Para servidores e VMs em um ambiente híbrido, verifique se você concluiu o processo
de ativação. Para mais informações, consulte Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos (p. 34).
Escolha Change account settings (Alterar configurações da conta).

5.

Reveja as informações no pop-up sobre como alterar as configurações da conta e, se
aprovar, escolha a opção para aceitar e continuar.
O sistema pode demorar vários minutos para concluir o processo de mover todas as instâncias
do nível de instâncias padrão para o nível de instâncias avançadas.

Note
Para obter informações sobre como mudar de volta para o nível de instâncias padrão,
consulte Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias
padrão (p. 836).

Ativar o nível de instâncias avançadas (AWS CLI)
O procedimento a seguir mostra como usar a AWS Command Line Interface para alterar todos
os servidores on-premises e VMs que foram adicionados usando a ativação de instância
gerenciada, na Conta da AWS e Região da AWS especificadas, para usar o nível de instâncias
avançadas.

Important
O procedimento a seguir descreve como alterar uma configuração em nível de conta.
Essa alteração resultará em cobranças para a sua conta.

Para ativar o nível de instâncias avançadas usando a AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier \
--setting-value advanced

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier ^
--setting-value advanced

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir para visualizar as configurações de serviço atuais para nós
gerenciados na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Linux & macOS
aws ssm get-service-setting \
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--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier

Windows
aws ssm get-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/managed-instance/activation-tier",
"SettingValue": "advanced",
"LastModifiedDate": 1555603376.138,
"LastModifiedUser": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Administrator/User_1",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier",
"Status": "PendingUpdate"
}
}

Ativar o nível de instâncias avançadas (PowerShell)
O procedimento a seguir mostra como usar a AWS Tools for Windows PowerShell para alterar
todos os servidores on-premises e VMs que foram adicionados usando a ativação de instância
gerenciada, na Conta da AWS e Região da AWS especificadas, para usar o nível de instâncias
avançadas.

Important
O procedimento a seguir descreve como alterar uma configuração em nível de conta.
Essa alteração resultará em cobranças para a sua conta.

Para ativar o nível de instâncias avançadas usando o PowerShell
1.

Abra o AWS Tools for Windows PowerShell e execute o comando a seguir. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier" `
-SettingValue "advanced"

2.

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
Execute o comando a seguir para visualizar as configurações de serviço atuais para nós
gerenciados na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Get-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier"

O comando retorna informações como as seguintes.
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ARN:arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier
LastModifiedDate : 4/18/2019 4:02:56 PM
LastModifiedUser : arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Administrator/User_1
SettingId
: /ssm/managed-instance/activation-tier
SettingValue
: advanced
Status
: PendingUpdate

O sistema pode demorar vários minutos para concluir o processo de mover todas os nós do
nível de instâncias padrão para o nível de instâncias avançadas.

Note
Para obter informações sobre como mudar de volta para o nível de instâncias padrão,
consulte Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias
padrão (p. 836).

Revesão do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão
Esta seção descreve como reverter as máquinas híbridas em execução no nível de instâncias
avançadas para o nível de instâncias padrão. Essa configuração se aplica a todas as máquinas
híbridas em uma Conta da AWS e em uma única Região da AWS.
Antes de começar
Revise as informações importantes a seguir.

Note
• Não será possível reverter para o nível de instância padrão se estiver executando
mais de 1.000 instâncias híbridas na conta e na região. Primeiro, é necessário
cancelar o registro de instâncias híbridas até ter 1.000 ou menos. Isso também se
aplica a instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que usam
uma ativação on-premises do Systems Manager (o que não é um cenário comum).
Para mais informações, consulte Cancelar o registro de nós gerenciados em um
ambiente híbrido (p. 842).
• Depois de reverter, não será possível usar o Session Manager, um recurso do AWS
Systems Manager, para acessar interativamente as instâncias híbridas.
• Depois de reverter, não será possível usar o Patch Manager, um recurso do AWS
Systems Manager, para corrigir aplicações lançadas pela Microsoft em servidores
híbridos e máquinas virtuais (VMs).
• O processo de reverter todas as máquinas híbridas para o nível de instância padrão
pode levar 30 minutos ou mais para ser concluído.
Esta seção descreve como reverter todas as máquinas híbridas em uma Conta da AWS e
Região da AWS do nível de instâncias avançadas para o nível de instâncias padrão.

Reverter para o nível de instâncias padrão (console)
O procedimento a seguir mostra como usar o console do Systems Manager para alterar
todos os servidores on-premises, dispositivos de borda e máquinas virtuais (VMs) no
ambiente híbrido para usar o nível de instâncias padrão na Conta da AWS e Região da AWS
especificadas.
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Como reverter para o nível de instâncias padrão (console)

1.
2.

3.
4.
5.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systemsmanager/.
No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( )
para abrir o painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.
Selecione a lista suspensa Account settings (Configurações da conta) e escolha Instance
tier settings (Configurações do nível de instância).
Escolha Change account setting (Alterar configuração da conta).
Reveja as informações no pop-up sobre como alterar as configurações da conta e, se
aprovar, escolha a opção para aceitar e continuar.

Reverter para o nível de instâncias padrão (AWS CLI)

O procedimento a seguir mostra como usar o AWS Command Line Interface para alterar todos
os servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs no ambiente híbrido para usar o nível
de instâncias padrão na Conta da AWS e Região da AWS especificadas.

Como reverter para o nível de instâncias padrão usando a AWS CLI
1.

Abra a AWS CLI e execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier \
--setting-value standard

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier ^
--setting-value standard

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir 30 minutos depois para visualizar as configurações das
instâncias gerenciadas na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Linux & macOS
aws ssm get-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier

Windows
aws ssm get-service-setting ^
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--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"ServiceSetting": {
"SettingId": "/ssm/managed-instance/activation-tier",
"SettingValue": "standard",
"LastModifiedDate": 1555603376.138,
"LastModifiedUser": "System",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/
managed-instance/activation-tier",
"Status": "Default"
}
}

O status muda para Padrão após a solicitação ser aprovada.

Reverter para o nível de instâncias padrão (PowerShell)

O procedimento a seguir mostra como usar o AWS Tools for Windows PowerShell para alterar
todos os servidores on-premises, dispositivos de borda e VMs no ambiente híbrido para usar o
nível de instâncias padrão na Conta da AWS e Região da AWS especificadas.

Como reverter para o nível de instâncias padrão usando o PowerShell

1.

Abra o AWS Tools for Windows PowerShell e execute o comando a seguir.
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier" `
-SettingValue "standard"

2.

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
Execute o comando a seguir 30 minutos depois para visualizar as configurações das
instâncias gerenciadas na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Get-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier"

O comando retorna informações como as seguintes.
ARN: arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/managed-instance/
activation-tier
LastModifiedDate : 4/18/2019 4:02:56 PM
LastModifiedUser : System
SettingId
: /ssm/managed-instance/activation-tier
SettingValue
: standard
Status
: Default

(p. 829).

O status muda para Padrão após a solicitação ser aprovada.
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Opção de atualização do Windows para “outros produtos da Microsoft”
Para que o Patch Manager possa aplicar patches em aplicações lançadas pela Microsoft nos nós
gerenciados pelo Windows Server, a opção Give me updates for other Microsoft products when I update
Windows (Fornecer atualizações para outros produtos Microsoft quando atualizo o Windows), para a
atualização do Windows, deverá estar ativada em seu nó gerenciado.
Para obter informações sobre como permitir essa opção em um único nó gerenciado, consulte Update
Office with Microsoft Update (Atualizar o Office com o Microsoft Update) no site de Suporte da Microsoft.
Para uma frota de nós gerenciados que executam o Windows Server 2016 e posterior, você pode
usar um objeto de política de grupo (GPO) para ativar a configuração. No editor de gerenciamento de
políticas de grupo, acesseConfiguração do computador,Templates Administrativos,Componentes do
Windows,Atualizações do Windowse escolhaInstalar atualizações para outros produtos da Microsoft.
Recomendamos também configurar o GPO com parâmetros adicionais que impedem atualizações
automáticas não planejadas e reinicializações fora doPatch Manager. Para obter mais informações,
consulte Configurar atualizações automáticas em um ambiente não Active Directory, no site de
documentação técnica da Microsoft.
Para uma frota de nós gerenciados que executam o Windows Server 2012 ou 2012 R2, você pode ativar a
opção usando um script, conforme descrito em Enabling and Disabling Microsoft Update in Windows 7 via
Script (Ativar e desativar o Microsoft Update no Windows 7 via Script) no site do Blog do Microsoft Docs.
Por exemplo, você pode fazer o seguinte:
1. Salve o script da postagem do blog em um arquivo.
2. Faça upload do arquivo para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou outro local
acessível.
3. Usar o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, para executar o script em seus nós
gerenciados usando o documento Systems Manager (documento SSM) AWS-RunPowerShellScript
com um comando semelhante ao seguinte:
Invoke-WebRequest `
-Uri "https://s3.aws-api-domain/DOC-EXAMPLE-BUCKET/script.vbs" `
-Outfile "C:\script.vbs" cscript c:\script.vbs

Requisitos mínimos de parâmetros
Para incluir aplicações da Microsoft em sua lista de referência do patch personalizada, especifique pelo
menos o produto ao qual deseja aplicar os patches. O comando da AWS Command Line Interface (AWS
CLI) a seguir demonstra os requisitos mínimos para aplicar patch a um produto, como o Office 2016.
Linux & macOS
aws ssm create-patch-baseline \
--name "My-Windows-App-Baseline" \
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=PRODUCT,Values='Office 2016'},
{Key=PATCH_SET,Values='APPLICATION'}]},ApproveAfterDays=5}]"

Windows
aws ssm create-patch-baseline ^
--name "My-Windows-App-Baseline" ^
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=PRODUCT,Values='Office 2016'},
{Key=PATCH_SET,Values='APPLICATION'}]},ApproveAfterDays=5}]"
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Se você especificar a família de produtos de aplicativos Microsoft, cada produto especificado deverá ser
compatível com o membro da família de produtos selecionada. Por exemplo, para aplicar patch ao produto
"Active Directory Rights Management Services Client 2.0", você deve especificar sua família de produtos
como "Active Directory" e não, por exemplo, "Office" ou "SQL Server". O seguinte comando da AWS CLI
demonstra um emparelhamento de correspondência entre família e produto:
Linux & macOS
aws ssm create-patch-baseline \
--name "My-Windows-App-Baseline" \
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=PRODUCT_FAMILY,Values='Active
Directory'},{Key=PRODUCT,Values='Active Directory Rights Management Services Client
2.0'},{Key=PATCH_SET,Values='APPLICATION'}]},ApproveAfterDays=5}]"

Windows
aws ssm create-patch-baseline ^
--name "My-Windows-App-Baseline" ^
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=PRODUCT_FAMILY,Values='Active
Directory'},{Key=PRODUCT,Values='Active Directory Rights Management Services Client
2.0'},{Key=PATCH_SET,Values='APPLICATION'}]},ApproveAfterDays=5}]"

Note
Se você receber uma mensagem de erro sobre um emparelhamento de produto
e família incompatíveis, consulteProblema: família de produtos/pares de produtos
incompatíveis (p. 1320)para obter ajuda para resolver o problema.

Usar o Kernel Live Patching em nós gerenciados do
Amazon Linux 2
O Kernel Live Patching para Amazon Linux 2 permite que você aplique patches para vulnerabilidades
de segurança e erros críticos a um kernel do Linux em execução, sem reinicializações ou interrupções
às aplicações em execução. Isso permite que você aproveite a maior disponibilidade de serviços e
aplicações, mantendo sua infraestrutura segura e atualizada. O Kernel Live Patching é compatível com
instâncias do Amazon EC2, com dispositivos principais do AWS IoT Greengrass e com máquinas virtuais
on-premises que executam o Amazon Linux 2.
Para obter informações gerais sobre o Kernel Live Patching, consulte Kernel Live Patching no Amazon
Linux 2 no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
Depois de ativar Kernel Live Patching em um nó gerenciado do Amazon Linux 2, você poderá usar o Patch
Manager, um recurso do AWS Systems Manager para aplicar patches ao vivo do kernel ao nó gerenciado.
Usar o Patch Manager é uma alternativa ao uso de fluxos de trabalho do yum existentes em seu nó para
aplicar as atualizações.
Antes de começar
Para usar o Patch Manager para aplicar patches ao vivo do kernel aos nós gerenciados do Amazon
Linux 2, verifique se os nós são baseados na arquitetura e na versão do kernel corretas. Para obter mais
informações, consulte Configurações e pré-requisitos compatíveis no Guia do usuário do Amazon EC2
para instâncias do Linux.
Tópicos

1234

AWS Systems Manager Guia do usuário
Usar o Kernel Live Patching em nós
gerenciados do Amazon Linux 2

• Sobre o Kernel Live Patching e Patch Manager (p. 1235)
• Como funciona (p. 1235)
• Ativar o Kernel Live Patching usando Run Command (p. 1236)
• Aplicar patches ao vivo do kernel usando o Run Command (p. 1237)
• Desativar o Kernel Live Patching usando Run Command (p. 1239)

Sobre o Kernel Live Patching e Patch Manager
Atualizar a versão do kernel
Não é necessário reinicializar um nó gerenciado depois de aplicar uma atualização de patch ao
vivo do kernel. No entanto, a AWS fornece patches ao vivo do kernel para uma versão do kernel do
Amazon Linux 2 por até três meses após seu lançamento. Após o período de três meses, é necessário
fazer a atualização para uma versão posterior do kernel para continuar a receber patches ao vivo do
kernel. Recomendamos usar uma janela de manutenção para agendar uma reinicialização do nó pelo
menos uma vez a cada três meses para solicitar a atualização da versão do kernel.
Desinstalar patches ao vivo do kernel
Os patches ao vivo do kernel não podem ser desinstalados usando o Patch Manager. Em vez disso,
é possível desabilitar o Kernel Live Patching, o que remove os pacotes RPM para os patches ao vivo
do kernel aplicados. Para mais informações, consulte Desativar o Kernel Live Patching usando Run
Command (p. 1239).
Conformidade com o kernel
Em alguns casos, instalar todas as correções CVE dos patches ao vivo para a versão atual do kernel
pode trazer esse kernel para o mesmo estado de conformidade de uma versão mais recente do
kernel. Quando isso acontece, a versão mais recente é relatada como Installed e o nó gerenciado
é relatado como Compliant. No entanto, nenhum tempo de instalação é relatado para a versão mais
recente do kernel.
Um patch ao vivo do kernel, vários CVEs
Se um patch ao vivo do kernel aborda vários CVEs e estes tiverem vários valores de classificação e
gravidade, somente a classificação e a gravidade mais altas entre os CVEs serão relatadas ao patch.
O restante desta seção descreve como usar o Patch Manager para aplicar patches ao vivo do kernel aos
nós gerenciados que atendem a esses requisitos.

Como funciona
A AWS lança dois tipos de patches ao vivo do kernel para o Amazon Linux 2: atualizações de segurança e
correções de bugs. Para aplicar esses tipos de patches, use um documento de linha de base de patch que
visa somente as classificações e severidades listadas na tabela a seguir.
Classificação

Severidade

Security

Critical, Important

Bugfix

All

É possível criar uma lista de referência de patches personalizada destinada apenas a esses patches ou
usar a lista de referência de patches AWS-AmazonLinux2DefaultPatchBaseline predefinida. Em
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outras palavras, é possível usar o AWS-AmazonLinux2DefaultPatchBaseline com nós gerenciados
do Amazon Linux 2 nos quais o Kernel Live Patching estiver ativado, e as atualizações ao vivo do kernel
serão aplicadas.

Note
A configuração AWS-AmazonLinux2DefaultPatchBaseline especifica um período de
espera de sete dias após o lançamento ou última atualização de um patch antes que ele seja
instalado automaticamente. Se você não quiser aguardar sete dias para que os patches ao vivo
do kernel sejam aprovados automaticamente, é possível criar e usar uma lista de referência
de patches personalizada. Na linha de base do patch, você pode especificar nenhum período
de espera de aprovação automática ou especificar um período mais curto ou mais longo.
Para mais informações, consulte Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas
(console) (p. 1262).
Recomendamos a seguinte estratégia para aplicar patches aos nós gerenciados com atualizações ao vivo
do kernel:
1. Ativar o Kernel Live Patching em nós gerenciados do Amazon Linux 2.
2. Use o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, para executar uma
operação do Scan em seus nós gerenciados, usando a lista de referência de patches AWSAmazonLinux2DefaultPatchBaseline predefinida ou a personalizada que também é destinada
somente às atualizações Security classificadas como Critical e Important e a gravidade
Bugfix de All.
3. Use Conformidade, um recurso do AWS Systems Manager para verificar se a incompatibilidade para
aplicação de patches é relatada para qualquer um dos nós gerenciados que foram verificados. Em caso
afirmativo, visualize os detalhes de conformidade do nó para determinar se algum patch ao vivo do
kernel está ausente em seu nó gerenciado.
4. Para instalar patches ao vivo do kernel ausentes, use o Run Command com a mesma lista de referência
de patches especificada anteriormente, mas desta vez execute uma operação Install em vez de uma
operação Scan.
Como os patches ao vivo do kernel são instalados sem a necessidade de reinicialização, é possível
escolher a opção de reinicialização NoReboot para esta operação.

Note
Você pode ainda reinicializar o nó gerenciado se necessário para outros tipos de patches
instalados nele ou se quiser atualizar para um kernel mais recente. Nesses casos, escolha a
opção de reinicialização RebootIfNeeded.
5. Retorne à conformidade do para verificar se os patches ao vivo do kernel foram instalados.

Ativar o Kernel Live Patching usando Run Command
Para ativar o Kernel Live Patching, você pode executar o yum em seus nós gerenciados ou usar o Run
Command e um documento personalizado do Systems Manager (documento SSM) que você criar.
Para obter informações sobre como ativar o Kernel Live Patching executando comandos yum diretamente
em seu nó gerenciado, consulte Habilitar o Kernel Live Patching no Guia do usuário do Amazon EC2 para
instâncias do Linux.

Note
Quando você ativa o Kernel Live Patching, se o kernel já executado em seu nó gerenciado for
anterior ao kernel-4.14.165-131.185.amzn2.x86_64 (a versão mínima suportada), o
processo instala a versão mais recente do kernel disponível e reinicializa o nó gerenciado. Se
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o nó já estiver executando o kernel-4.14.165-131.185.amzn2.x86_64 ou posterior, o
processo não instalará uma versão mais recente e não reinicializará o nó.

Para ativar oKernel Live PatchingusandoRun Command(console)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou -

3.
4.
5.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.
Selecione Run command (Executar comando).
NoDocumento de comando, escolha o documento SSM personalizadoAWSConfigureKernelLivePatching.
Na seção Command parameters (Parâmetros de comando), especifique se deseja que os nós
gerenciados sejam reinicializados como parte desta operação.

6.

Para obter informações sobre como trabalhar com os controles restantes nesta página, consulte
Executar comandos no console (p. 1036).

7.

Escolha Run.

Para ativar Kernel Live Patching (AWS CLI)
•

Execute o seguinte comando na máquina local.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureKernelLivePatching" \
--parameters "EnableOrDisable=Enable" \
--targets "Key=instanceids,Values=instance-id"

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-ConfigureKernelLivePatching" ^
--parameters "EnableOrDisable=Enable" ^
--targets "Key=instanceids,Values=instance-id"

Substitua instance-id pelo ID do nó gerenciado do Amazon Linux 2 na qual você deseja ativar o
recurso, como i-02573cafcfEXAMPLE. Para ativar o recurso em vários nós gerenciados, é possível
usar um dos formatos a seguir.
• --targets "Key=instanceids,Values=instance-id1,instance-id2"
• --targets "Key=tag:tag-key,Values=tag-value"
Para obter informações sobre outras opções que você pode usar no comando, consulte sendcommand na Referência do comando da AWS CLI.

Aplicar patches ao vivo do kernel usando o Run Command
Para aplicar patches ao vivo do kernel, é possível executar os comandos do yum em seus nós gerenciados
ou usar o Run Command e o documento AWS-RunPatchBaseline do SSM.
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Para obter informações sobre como aplicar patches ao vivo do kernel executando os comandos do yum
diretamente em seu nó gerenciado, consulte Aplicar patches ao vivo do kernel no Guia do usuário do
Amazon EC2 para instâncias Linux.

Como aplicar patches ao vivo do kernel usando o Run Command (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Documento do comando, escolha o documento AWS-RunPatchBaseline do SSM.

5.

Na seção Parâmetros de comando, siga um destes procedimentos:
• Se você estiver verificando se novos patches ao vivo do kernel estão disponíveis, em Operação,
escolha Scan. Em Reboot Option (Opção de reinicialização), se você não quiser que os nós
gerenciados sejam reinicializados após essa operação, escolha NoReboot. Após a conclusão da
operação, será possível verificar se há novos patches e status de conformidade em Compliance
(Conformidade).
• Se você já verificou a conformidade de patches e está pronto para aplicar patches ao vivo do kernel
disponíveis, em Operação, escolha Install. Em Reboot Option (Opção de reinicialização), se não
quiser que os nós gerenciados sejam reinicializados após essa operação, escolha NoReboot.

6.

Para obter informações sobre como trabalhar com os controles restantes nesta página, consulte
Executar comandos no console (p. 1036).

7.

Escolha Run.

Como aplicar patches ao vivo do kernel usando o Run Command (AWS CLI)
1.

Para executar uma operação Scan antes de verificar os resultados no Compliance, execute o
comando a seguir na máquina local.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" \
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance-id" \
--parameters '{"Operation":["Scan"],"RebootOption":["RebootIfNeeded"]}'

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance-id" ^
--parameters {\"Operation\":[\"Scan\"],\"RebootOption\":[\"RebootIfNeeded\"]}

Para obter informações sobre outras opções que você pode usar no comando, consulte sendcommand na Referência do comando da AWS CLI.
2.

Para executar uma operação Install após verificar os resultados no Compliance, execute o
comando a seguir na máquina local.
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Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" \
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance-id" \
--parameters '{"Operation":["Install"],"RebootOption":["NoReboot"]}'

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance-id" ^
--parameters {\"Operation\":[\"Install\"],\"RebootOption\":[\"NoReboot\"]}

Nos comandos anteriores, substitua instance-id pelo ID do nó gerenciado do Amazon Linux no qual
você deseja aplicar patches ao vivo do kernel, como i-02573cafcfEXAMPLE. Para ativar o recurso em
vários nós gerenciados, é possível usar um dos formatos a seguir.
• --targets "Key=instanceids,Values=instance-id1,instance-id2"
• --targets "Key=tag:tag-key,Values=tag-value"
Para obter informações sobre outras opções que você pode usar nesses comandos, consulte sendcommand na Referência do comando da AWS CLI.

Desativar o Kernel Live Patching usando Run Command
Para habilitar o Kernel Live Patching, é possível executar os comandos do yum em seus nós gerenciados
ou usar o Run Command e um documento personalizado do AWS-ConfigureKernelLivePatching
criado por você.

Note
Se não precisar mais usar o Kernel Live Patching, você pode desabilitá-lo a qualquer momento.
Na maioria dos casos, não é necessário desativar o recurso.
Para obter informações sobre como desativar o Kernel Live Patching executando comandos yum
diretamente em seu nó gerenciado, consulte Habilitar o Kernel Live Patching no Guia do usuário do
Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Note
Quando você desativa o Kernel Live Patching, o processo desinstala o plugin Kernel Live Patching
e, em seguida, reinicializa o nó gerenciado.

Para desativar oKernel Live PatchingusandoRun Command(console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).
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4.

Na lista Documento do comando, escolha o documento AWS-ConfigureKernelLivePatching do
SSM.

5.

Na seção Command parameters, especifique valores para os parâmetros necessários.

6.

Para obter informações sobre como trabalhar com os controles restantes nesta página, consulte
Executar comandos no console (p. 1036).

7.

Escolha Run.

Para desativar oKernel Live Patching(AWS CLI)
•

Execute um comando semelhante ao seguinte.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureKernelLivePatching" \
--targets "Key=instanceIds,Values=instance-id" \
--parameters "EnableOrDisable=Disable"

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-ConfigureKernelLivePatching" ^
--targets "Key=instanceIds,Values=instance-id" ^
--parameters "EnableOrDisable=Disable"

Substitua instance-id pelo ID do nó gerenciado do Amazon Linux 2 na qual você quer desativar o
recurso, como i-02573cafcfEXAMPLE. Para desativar o recurso em vários nós gerenciados, é possível
usar um dos formatos a seguir.
• --targets "Key=instanceids,Values=instance-id1,instance-id2"
• --targets "Key=tag:tag-key,Values=tag-value"
Para obter informações sobre outras opções que você pode usar no comando, consulte sendcommand na Referência do comando da AWS CLI.

Trabalhar com o Patch Manager (Console)
Para usarPatch Manager, um recurso doAWS Systems Manager, conclua as tarefas a seguir. Essas
tarefas estão descritas com mais detalhes nesta seção.
1. Verifique se a linha de base de patch predefinida da AWS para cada tipo de sistema operacional que
você usa atende às suas necessidades. Se não atender, crie uma lista de referência de patches que
defina um conjunto padrão de patches para esse tipo de nó gerenciado e a defina como o padrão.
2. Organize nós gerenciados em grupos de patches usando etiquetas do Amazon EC2 (opcional, mas
recomendado).
3. Programe o patch usando uma janela de manutenção que defina quais nós gerenciados devem ser
corrigidos e quando eles devem ser corrigidos.
-ouAplique o patch ou verifique os nós gerenciados sob demanda, sempre que precisar.
4. Monitore a aplicação de patches para verificar a conformidade e investigar falhas.
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Mais informações
• Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de servidor (AWS CLI) (p. 1310).
• AWS Systems Manager Maintenance Windows (p. 733).
• Sobre a conformidade de patches (p. 871).
Tópicos
• Visualizar resumos do painel de patches (console) (p. 1241)
• Trabalhando com relatórios de conformidade de patch (p. 1242)
• Aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda (console) (p. 1257)
• Trabalhar com linhas de base de patches (p. 1261)
• Visualizar patches disponíveis (console) (p. 1273)
• Criar uma configuração para a aplicação de patches (console) (p. 1273)
• Trabalhar com grupos de patches (p. 1275)
• Trabalhar com configurações do Patch Manager (p. 1278)

Visualizar resumos do painel de patches (console)
OPainelna guia doPatch ManagerO oferece uma visualização de resumo no console que você pode
usar para monitorar suas operações de aplicação de patches em uma visualização consolidada.Patch
ManagerÉ um recurso doAWS Systems Manager. Na guia Dashboard (Painel), você pode visualizar o
seguinte:
• Um snapshot de quantos nós gerenciados são ou não são compatíveis com as regras de aplicação de
patches.
• Um snapshot de quando os resultados de conformidade dos patches para os nós gerenciados foram
gerados.
• Uma contagem vinculada de quantos nós gerenciados não compatíveis existem para cada um dos
motivos mais comuns para a não conformidade.
• Uma lista vinculada das operações de patch mais recentes.
• Uma lista vinculada das tarefas de patch recorrentes que foram configuradas.

Para visualizar resumos do painel de patches
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Selecione a guia Dashboard (Painel).

4.

Role até a seção que contém dados de resumo que você deseja visualizar:
• Resumo da conformidade de patches
• Idade dos relatórios de conformidade
• Estados de patches
• Histórico de operações de patches
• Tarefas de aplicação de patches recorrentes
• Tarefas de reinicialização programadas
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Trabalhando com relatórios de conformidade de patch
Use as informações nos tópicos a seguir para ajudar você a gerar e trabalhar com relatórios de
conformidade de patches no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Tópicos
• Visualizar resultados de conformidade de patches (console) (p. 1242)
• Gere relatórios .csv de conformidade de patches (console) (p. 1244)
• Corrigir nós gerenciados fora de conformidade com o Patch Manager (p. 1250)

Visualizar resultados de conformidade de patches (console)
Use esses procedimentos para exibir as informações de conformidade de patches sobre seus nós
gerenciados.
Este procedimento se aplica a operações de patch que usam oAWS-RunPatchBaselinedocument. Para
obter mais informações sobre como visualizar informações de conformidade de patches para operações
de patch que usam o documento AWS-RunPatchBaselineAssociation, consulte Identificar nós
gerenciados fora de conformidade (p. 1250).

Note
Os processos de verificação de patches paraQuick SetupeExplorer,AWS Systems Manager, use
oAWS-RunPatchBaselineAssociationdocument.
Identificar a solução de patch para um problema específico de CVE (Linux)
Para muitos sistemas operacionais baseados em Linux, os resultados de conformidade de patch indicam
quais problemas do boletim Common Vulnerabilities and Exposure (CVE) serão resolvidos por quais
patches. Essas informações podem ajudar você a determinar com que urgência você precisa instalar um
patch ausente ou com falha.
Os detalhes do CVE estão incluídos nas versões com suporte dos seguintes tipos de sistema operacional:
• Amazon Linux
• Amazon Linux 2
• Oracle Linux
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
• Rocky Linux
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Note
Por padrão, CentOS e CentOS Stream não fornecem informações do CVE sobre atualizações.
No entanto, você pode permitir esse suporte usando repositórios de terceiros como o repositório
Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) publicado pelo Fedora. Para obter mais informações,
consulte EPEL no Fedora Wiki.
Você também pode adicionar IDs de CVE às listas de patches aprovados ou rejeitados em suas linhas de
base de patch, conforme a situação e suas metas de patch o justificarem.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com listas de patches aprovados e rejeitados, consulte
os seguintes tópicos:
• Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas (console) (p. 1262)
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• Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e rejeitados (p. 1217)
• Como funcionam as regras de linha de base de patch em sistemas baseados no Linux (p. 1161)
• Como os patches são instalados (p. 1152)

Note
Em alguns casos, a Microsoft lança patches para aplicações que podem não especificar
explicitamente uma data e hora atualizadas. Nesses casos, uma data e hora atualizadas de
01/01/1970 são fornecidas por padrão.

Visualizar resultados de conformidade da aplicação de patches (console)
Use o procedimento a seguir para visualizar dados de conformidade do patch no console do AWS Systems
Manager.

Note
Para obter informações sobre como gerar relatórios de conformidade de patches que foram
baixados em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), consulte Gere
relatórios .csv de conformidade de patches (console) (p. 1244).

Para visualizar resultados de conformidade de patch do
1.

Faça uma das coisas a seguir.
Opção 1(recomendado) — Navegue dePatch Manager, um recurso doAWS Systems Manager:
• No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir
o painel de navegação e escolha Patch Manager.
• Selecione a guia Compliance reporting (Relatório de conformidade).
• Para Instance patching summary (Resumo da aplicação de patches em nós gerenciados), escolha o
ID da instância da qual você deseja analisar os resultados da conformidade de patches.
• Escolha View details (Exibir detalhes).
Opção 2— Navegue a partir de Conformidade, um recurso deAWS Systems Manager:
• No painel de navegação, selecione Compliance (Conformidade).
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Compliance (Conformidade) no painel de navegação.
• Para Compliance resources summary (Resumo dos recursos de conformidade), escolha um
número na coluna para os tipos de recursos de patch que você deseja revisar, como Non-Compliant
resources (Recursos sem conformidade).
• Na lista Resource (Recurso), escolha o ID do nó gerenciado do qual você deseja rever os resultados
de conformidade do patch.
Opção 3— Navegue deFleet Manager, um recurso doAWS Systems Manager.
• No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
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- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir
o painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

2.
3.

• Na guia Instâncias gerenciadas, escolha o ID do nó gerenciado do qual você deseja rever os
resultados da conformidade do patch.
Selecione a guia Patch.
(Opcional) Na caixa de pesquisa (

), escolha um ou mais dos filtros disponíveis.

Por exemplo, para o Red Hat Enterprise Linux (RHEL), escolha uma das seguintes opções:
• Name (Nome)
• Classificação
• Estado
• Severidade
Para o Windows Server, escolha uma das seguintes opções:
• KB
• Classificação
• Estado
• Severidade
4.

Escolha um dos valores disponíveis para o tipo de filtro escolhido. Por exemplo, se você escolheu
State (Estado), agora escolha um estado de conformidade como InstalledPendingReboot, Failed (Com
falha) ou Missing (Ausente).

5.

Dependendo do estado de conformidade do nó gerenciado, você poderá escolher qual ação tomar
para corrigir qualquer nó não compatível.
Por exemplo, você pode optar por corrigir os nós gerenciados não compatíveis imediatamente.
Para obter informações sobre a aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda, consulte
Aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda (console) (p. 1257).
Para obter informações sobre dados de conformidade dos patches, consulte Noções básicas sobre
valores de estado de conformidade de patches (p. 1253).

Gere relatórios .csv de conformidade de patches (console)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para gerar relatórios de conformidade de patch que
são salvos como um arquivo.csv em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) de sua
escolha. Você pode gerar um único relatório sob demanda ou especificar uma programação para gerar os
relatórios automaticamente.
Os relatórios podem ser gerados para um único nó gerenciado ou para todos os nós gerenciados na
sua Conta da AWS e Região da AWS selecionadas. Para um único nó, um relatório contém detalhes
abrangentes, incluindo os IDs de patches relacionados a um nó que não esteja compatível. Para obter um
relatório sobre todos os nós gerenciados, apenas informações resumidas e contagens de patches de nós
não compatíveis são fornecidas.

Note
Depois que um relatório é gerado, você pode usar uma ferramenta, como o Amazon QuickSight,
para importar e analisar os dados. O Amazon QuickSight é um serviço de business intelligence
(BI) que você pode usar para explorar e interpretar informações em um ambiente visual interativo.
Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário do Amazon QuickSight.
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Você também pode especificar um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) a ser
usado para enviar notificações quando um relatório for gerado.
Funções de serviço para gerar relatórios de conformidade de patch
Na primeira vez que você gera um relatório, o Systems Manager cria uma função de serviço
chamadaAWS-SystemsManager-PatchSummaryExportRolepara usar para o processo de exportação.
Na primeira vez que você gerar um relatório em um agendamento, o Systems Manager cria outra função
de serviço chamadaAWS-EventBridge-Start-SSMAutomationRole, juntamente com a função de
serviçoAWS-SystemsManager-PatchSummaryExportRole(se ainda não tiver sido criado) para usar
para o processo de exportação.AWS-EventBridge-Start-SSMAutomationRolepermite que o Amazon
EventBridge inicie uma automação usando o runbookAWS-ExportPatchReporttos3.
Recomendamos que não tente modificar essas políticas e funções. Isso pode causar falha na geração do
relatório de conformidade do patch. Para mais informações, consulte Solução de problemas da geração de
relatórios de conformidade de patches (p. 1249).
Tópicos
• O que está em um relatório de conformidade de patch gerado? (p. 1245)
• Gerar relatórios de conformidade de patch para um único nó gerenciado. (p. 1247)
• Gerar relatórios de conformidade de patch para todos os nós gerenciados. (p. 1247)
• Visualizar histórico de relatórios de conformidade de patches (p. 1248)
• Visualizar as programações de relatórios de conformidade de patches (p. 1249)
• Solução de problemas da geração de relatórios de conformidade de patches (p. 1249)

O que está em um relatório de conformidade de patch gerado?
Este tópico fornece informações sobre os tipos de conteúdo incluídos nos relatórios de conformidade de
patch que são gerados e baixados para um bucket do S3 especificado.

Formato de relatório para um único nó gerenciado
Um relatório gerado para um único nó gerenciado fornece informações resumidas e detalhadas.
Baixar um relatório de exemplo (nó único)
Informações resumidas para um único nó gerenciado incluem o seguinte:
• Índice
• ID da instância
• Nome da instância
• Instance IP
• nome-da-plataforma
• Versão da plataforma
• SSM Agent versão do
• Linha de base de patch
• Grupo de patches
• Compliance status (Status de conformidade)
• Gravidade da conformidade
• Contagem de patches de severidade crítica não compatível
• Contagem de patches de alta gravidade não compatível
• Contagem de patches de gravidade média não compatível
• Contagem de patches de baixa gravidade não compatível
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• Contagem de patches de severidade informativa não compatível
• Contagem de patches de gravidade não especificada não compatível
Informações detalhadas para um único nó gerenciado incluem o seguinte:
• Índice
• ID da instância
• Nome da instância
• Nome do patch
• ID do BC/ID do patch
• Estado do patch
• Hora do último relatório
• Nível de conformidade
• Gravidade do patch
• Classificação de patch
• CVE ID
• Linha de base de patch
• URL de logs
• Instance IP
• nome-da-plataforma
• Versão da plataforma
• SSM Agent versão do

Formato de relatório para todos os nós gerenciados
Um relatório gerado para todos os nós gerenciados fornece apenas informações resumidas.
Baixar um relatório de amostra (todos os nós gerenciados)
Informações resumidas para todos os nós gerenciados incluem o seguinte:
• Índice
• ID da instância
• Nome da instância
• Instance IP
• nome-da-plataforma
• Versão da plataforma
• SSM Agent versão do
• Linha de base de patch
• Grupo de patches
• Compliance status (Status de conformidade)
• Gravidade da conformidade
• Contagem de patches de severidade crítica não compatível
• Contagem de patches de alta gravidade não compatível
• Contagem de patches de gravidade média não compatível
• Contagem de patches de baixa gravidade não compatível
• Contagem de patches de severidade informativa não compatível
• Contagem de patches de gravidade não especificada não compatível
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Gerar relatórios de conformidade de patch para um único nó gerenciado.
Use o procedimento a seguir para gerar um relatório de resumo de patches para um único nó gerenciado
na sua Conta da AWS. O relatório de um único nó gerenciado fornece detalhes sobre cada patch que
estiver fora de conformidade, incluindo nomes de patches e IDs.

Para gerar relatórios de conformidade de patch para um único nó gerenciado.
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Selecione a guia Compliance reporting (Relatório de conformidade).

4.

Selecione o botão na linha do nó gerenciado para o qual você deseja gerar um relatório e escolha
View detail (Visualizar detalhes).

5.

Na seção Patch summary (Resumo do patch), escolha Export to S3 (Exportar para o S3).

6.

Para Report name (Nome do relatório), insira um nome para ajudar você a identificar o relatório mais
tarde.

7.

Para Reporting frequency (Frequência dos relatórios), escolha uma das seguintes opções:
• Sob demanda— Cria um relatório único. Vá para a etapa 9.
• Em um horário— Especifique uma programação recorrente para gerar relatórios automaticamente.
Continue na etapa 8.

8.

Para Schedule type (Tipo de programação), especifique uma expressão de taxa, como a cada 3 dias,
ou forneça uma expressão cron para definir a frequência do relatório.
Para obter informações sobre expressões cron, consulte Referência: Expressões cron e rate para o
Systems Manager (p. 1629).

9.

Para o Bucket name (Nome do bucket), selecione o nome de um bucket do S3 onde você deseja
armazenar os arquivos .csv de relatório

Important
Se você estiver trabalhando em uma Região da AWS que foi lançada após 20 de março de
2019, selecione um bucket do S3 na mesma região. As regiões iniciadas após essa data
foram desativadas por padrão. Para obter mais informações e uma lista dessas regiões,
consulte Habilitar uma região na Referência geral do Amazon Web Services.
10. (Opcional) Para enviar notificações quando o relatório for gerado, expanda a seção Tópico do SNS e
escolha um tópico existente do Amazon SNS em SNS topic Amazon Resource Name (ARN) (Nome do
recurso da Amazon (ARN) do tópico do SNS).
11. Selecione Enviar.
Para obter informações sobre como exibir um histórico de relatórios gerados, consulte Visualizar histórico
de relatórios de conformidade de patches (p. 1248).
Para obter informações sobre como visualizar detalhes das agendas de relatórios que você criou, consulte
Visualizar as programações de relatórios de conformidade de patches (p. 1249).

Gerar relatórios de conformidade de patch para todos os nós gerenciados.
Use o procedimento a seguir para gerar um relatório de resumo de patches para todos os nós
gerenciados na sua Conta da AWS. O relatório de todos os nós gerenciados indica quais nós estão fora
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de conformidade e o número de patches fora de conformidade. Ele não fornece os nomes ou outros
identificadores dos patches. Para esses detalhes adicionais, você pode gerar um relatório de conformidade
de patches para um único nó gerenciado. Para obter mais informações, consulte Gerar relatórios de
conformidade de patch para um único nó gerenciado. (p. 1247) já abordado neste tópico.

Para gerar relatórios de conformidade de patch para todos os nós gerenciados
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Selecione a guia Compliance reporting (Relatório de conformidade).

4.

Selecione Export to S3 (Exportar para o S3). (Não selecione um ID de nó primeiro.)

5.

Para Report name (Nome do relatório), insira um nome para ajudar você a identificar o relatório mais
tarde.

6.

Para Reporting frequency (Frequência dos relatórios), escolha uma das seguintes opções:
• Sob demanda— Cria um relatório único. Vá para a etapa 8.
• Em um horário— Especifique uma programação recorrente para gerar relatórios automaticamente.
Continue na etapa 7.

7.

Para Schedule type (Tipo de programação), especifique uma expressão de taxa, como a cada 3 dias,
ou forneça uma expressão cron para definir a frequência do relatório.
Para obter informações sobre expressões cron, consulte Referência: Expressões cron e rate para o
Systems Manager (p. 1629).

8.

Para o Bucket name (Nome do bucket), selecione o nome de um bucket do S3 onde você deseja
armazenar os arquivos .csv de relatório

Important
Se você estiver trabalhando em uma Região da AWS que foi lançada após 20 de março de
2019, selecione um bucket do S3 na mesma região. As regiões iniciadas após essa data
foram desativadas por padrão. Para obter mais informações e uma lista dessas regiões,
consulte Habilitar uma região na Referência geral do Amazon Web Services.
9.

(Opcional) Para enviar notificações quando o relatório for gerado, expanda a seção Tópico do SNS e
escolha um tópico existente do Amazon SNS em SNS topic Amazon Resource Name (ARN) (Nome do
recurso da Amazon (ARN) do tópico do SNS).

10. Selecione Enviar.
Para obter informações sobre como exibir um histórico de relatórios gerados, consulte Visualizar histórico
de relatórios de conformidade de patches (p. 1248).
Para obter informações sobre como visualizar detalhes das agendas de relatórios que você criou, consulte
Visualizar as programações de relatórios de conformidade de patches (p. 1249).

Visualizar histórico de relatórios de conformidade de patches
Use as informações deste tópico para ajudar você a exibir detalhes sobre os relatórios de conformidade de
patches gerados em seu Conta da AWS.

Para visualizar o histórico dos relatórios de conformidade dos patches
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Selecione a guia Compliance reporting (Relatório de conformidade).

4.

Selecione View all S3 exports (Exibir todas as exportações do S3) e, em seguida, selecione a guia
Export history (Histórico de exportação).

Visualizar as programações de relatórios de conformidade de patches
Use as informações deste tópico para ajudar você a exibir detalhes sobre as agendas de relatórios de
conformidade de patch criadas em seu Conta da AWS.

Para visualizar o histórico dos relatórios de conformidade dos patches
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Selecione a guia Compliance reporting (Relatório de conformidade).

4.

Selecione View all S3 exports (Exibir todas as exportações do S3) e, em seguida, selecione a guia
Report schedule rules (Regras para o agendamento de relatórios).

Solução de problemas da geração de relatórios de conformidade de patches
Use as seguintes informações para ajudar você a solucionar problemas com a geração de relatórios de
conformidade de patches no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Tópicos
• Uma mensagem informa que a política AWS-SystemsManager-PatchSummaryExportRolePolicy está
corrompida (p. 1249)
• Depois de excluir políticas ou funções de conformidade de patch, os relatórios agendados não são
gerados com êxito (p. 1250)

Uma mensagem informa que a política AWS-SystemsManagerPatchSummaryExportRolePolicy está corrompida
Problema: Você recebe uma mensagem de erro semelhante à seguinte, indicando aAWSSystemsManager-PatchSummaryExportRolePolicyestá corrompido:
An error occurred while updating the AWS-SystemsManager-PatchSummaryExportRolePolicy
policy. If you have edited the policy, you might need to delete the policy, and any
role that uses it, then try again. Systems Manager recreates the roles and policies
you have deleted.

• SoluçãoSiga estas etapas:
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Faça um dos seguintes procedimentos:
Relatórios sob demanda— Se o problema ocorreu durante a geração de um relatório por solicitação
único, na navegação à esquerda, escolhaPolíticas, pesquise porAWS-SystemsManagerPatchSummaryExportRolePolicye exclua política. Depois, escolhaFunções do, pesquise
porAWS-SystemsManager-PatchSummaryExportRolee, em seguida, exclua função.
Relatórios programados— Se o relatório ocorreu durante a geração de um relatório em
uma agenda, na navegação à esquerda, escolhaPolíticas, pesquise um de cada vez
porAWS-EventBridge-Start-SSMAutomationRolePolicyeAWS-SystemsManagerPatchSummaryExportRolePolicye exclua cada política. Depois, escolhaFunções do, pesquise
um de cada vez porAWS-EventBridge-Start-SSMAutomationRoleeAWS-SystemsManagerPatchSummaryExportRolee exclua cada função.

3.

Siga as etapas para gerar ou agendar um novo relatório de conformidade de patch.

Depois de excluir políticas ou funções de conformidade de patch, os relatórios agendados não são
gerados com êxito
Problema: A primeira vez que você gerar um relatório, o Systems Manager cria uma função de
serviço e uma política a ser usada para o processo de exportação (AWS-SystemsManagerPatchSummaryExportRoleeAWS-SystemsManager-PatchSummaryExportRolePolicy). Na
primeira vez que você gerar um relatório em uma agenda, o Systems Manager cria outra função de
serviço e uma política (AWS-EventBridge-Start-SSMAutomationRoleeAWS-EventBridge-StartSSMAutomationRolePolicy). Eles permitem que o Amazon EventBridge inicie uma automação usando
o runbookAWS-ExportPatchReporttos3.
Se você excluir qualquer uma dessas políticas ou funções, as conexões entre o agendamento e o bucket
do S3 especificado e o tópico do Amazon SNS poderão ser perdidas.
• Solução: para contornar esse problema, recomendamos excluir o agendamento anterior e criar um novo
agendamento para substituir o que estava enfrentando problemas.

Corrigir nós gerenciados fora de conformidade com o Patch Manager
Os tópicos desta seção fornecem visões gerais de como identificar nós gerenciados que estão fora da
conformidade de patch e como colocar esses nós em conformidade.
Tópicos
• Identificar nós gerenciados fora de conformidade (p. 1250)
• Noções básicas sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253)
• Corrigir nós gerenciados fora de conformidade (p. 1257)

Identificar nós gerenciados fora de conformidade
Os nós gerenciados fora de conformidade são identificados quando um dos dois documentos do AWS
Systems Manager (documentos SSM) são executados. Esses documentos do SSM fazem referência à
lista de referência de patches apropriada para cada nó gerenciado do Patch Manager, um recurso do
AWS Systems Manager. Em seguida, eles avaliam o estado do patch do nó gerenciado e, em seguida,
disponibilizam os resultados de conformidade para você.
Há dois documentos SSM que são usados para identificar ou atualizar nós gerenciados fora de
conformidade: AWS-RunPatchBaseline e AWS-RunPatchBaselineAssociation. Cada um é usado
por diferentes processos, e seus resultados de conformidade estão disponíveis em diferentes canais. A
tabela a seguir descreve as diferenças entre esses documentos.
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Note
Dados de conformidade de patches doPatch ManagerO pode ser enviado para oAWS Security
Hub. O Security Hub oferece uma visão abrangente dos alertas de segurança de alta prioridade
e do status de conformidade. Também monitora o estado de aplicação de patches da sua frota.
Para mais informações, consulte Integrar o Patch Manager ao AWS Security Hub (p. 1278).

Processos que usam o
documento

AWS-RunPatchBaseline

AWSRunPatchBaselineAssociation

Patch sob demanda - Você
pode verificar ou corrigir os
nós gerenciados sob demanda
usando a opção Patch now
(Aplicar patch agora). Para obter
mais informações, consulte
Aplicação de patches em nós
gerenciados sob demanda
(console) (p. 1257).

Systems Manager (Gerenciador
de sistemas)Configuração
rápida do (p. 151)— Você
pode configurarQuick Setup,
um recurso doAWS Systems
Manager, para usarPatch
Managerpara verificar as
instâncias gerenciadas quanto
à conformidade de patches
todos os dias. Para obter
mais informações, consulte
Quick Setup Gerenciamento
de host (p. 157) no tópico
AWS Systems Manager Quick
Setup (p. 151).

Configuração de patches do
Patch Manager: você pode
criar uma configuração de
patches que inclui uma janela
de manutenção para verificar a
conformidade do patch em nós
gerenciados de um cronograma.
Para obter mais informações,
consulte Criar uma configuração
para a aplicação de patches
(console) (p. 1273).
Execute um comando—
Você pode executar
manualmenteAWSRunPatchBaselineem uma
operação emRun Command,
um recurso doAWS Systems
Manager. Para obter mais
informações, consulte Executar
comandos no console (p. 1036).

Systems Manager (Gerenciador
de sistemas)Explorer (p. 165)—
Quando você permitirExplorer,
um recurso doAWS Systems
Manager, ele verifica suas
instâncias gerenciadas
regularmente no que diz
respeito à conformidade de
patches e relata os resultados
noExplorerpainel.

Maintenance window (Janela de
manutenção)— Você pode criar
uma janela de manutenção que
use o documento do SSMAWSRunPatchBaselineem umRun
CommandTipo de tarefa. Para
obter mais informações, consulte
Demonstração: Criar uma janela
de manutenção para aplicação
de patches (console) (p. 809).
Formato dos dados do resultado
da verificação do patch

Depois que o AWSRunPatchBaseline
é executado, o Patch
Manager envia um objeto
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Visualizar relatórios da
conformidade de patches no
console

Comandos da AWS CLI para
visualizar os resultados de
conformidade de patches

AWS-RunPatchBaseline

AWSRunPatchBaselineAssociation

do AWS:PatchSummary ao
Inventário, um recurso do AWS
Systems Manager.

AWS:ComplianceItem ao
Systems Manager Inventory.

Você pode visualizar as
informações de conformidade do
patch para processos que usam
o AWS-RunPatchBaseline em
Conformidade da configuração
do Systems Manager (p. 868) e
em Nós gerenciados (p. 828).
Para mais informações,
consulte Visualizar resultados
de conformidade de patches
(console) (p. 1242).

Se você usa o Quick Setup
para verificar as instâncias
gerenciadas quanto à
conformidade de patches,
você pode ver o relatório de
conformidade noState Manager
do Systems Manager (p. 1077),
que é acessível usando um botão
Visualizar resultados no Quick
Setup.

Para processos que usam o
AWS-RunPatchBaseline, você
pode usar o seguinte comando
da AWS CLI para visualizar
informações resumidas sobre
patches em um nó gerenciado.

Para processos
que usam o AWSRunPatchBaselineAssociation,
você pode usar o seguinte
comando da AWS CLI para
visualizar informações resumidas
sobre patches em uma instância.

• describe-instance-patch-states

Se você usa o Explorer
para verificar as instâncias
gerenciadas quanto à
conformidade de patches,
você pode ver o relatório de
conformidade no Explorer e
no OpsCenter do Systems
Manager (p. 190).

• describe-instance-patch-states- • list-compliance-items
for-patch-group
• describe-patch-group-state
Sobre operações de aplicação de Para processos que usam o
patches
AWS-RunPatchBaseline,
você especifica se deseja que
a operação execute uma Scan
somente operação ou uma
operação Scan and install.

Os processos do Quick Setup
e Explorer, que usam o AWSRunPatchBaselineAssociation,
executam apenas uma operação
de Scan.

Se o seu objetivo for identificar
nós gerenciados fora de
conformidade e não os corrigi,
execute apenas uma operação
de Scan.
Mais informações

Sobre o documento
do SSM do AWSRunPatchBaseline (p. 1181)
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Para obter informações sobre os vários estados de conformidade dos patches que você poderá ver
relatados, consulte Noções básicas sobre valores de estado de conformidade de patches (p. 1253)
Para obter informações sobre como corrigir nós gerenciados que não estiverem em conformidade com os
patches, consulte Corrigir nós gerenciados fora de conformidade (p. 1257).

Noções básicas sobre valores de estado de conformidade de patches
As informações sobre patches de um nó gerenciado incluem um relatório do estado, ou status, de cada
patch individual.

Note
Se quiser atribuir um estado de conformidade de patch específico a um nó gerenciado, você
poderá usar o comando put-compliance-items AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a
operação da API PutComplianceItems. A atribuição do estado da conformidade não tem suporte
no console.
Use as informações nas tabelas a seguir para ajudar você a identificar por que um nó gerenciado pode
estar fora de conformidade com patches.

Valores de conformidade de patch para Debian Server, Raspberry Pi OS e Ubuntu Server
No Debian Server, Raspberry Pi OS e Ubuntu Server, as regras de classificação de pacotes em diferentes
estados de conformidade estão descritas na tabela abaixo.

Note
Tenha em mente o seguinte ao avaliar os valores de status Installed (Instalado), Installed Other
(Instalado outro), e Missing (Ausente): Se você não marcar a caixa de seleção Include nonsecurity
updates (Incluir atualizações não relacionadas à segurança) ao criar ou atualizar uma lista de
referência de patches, as versões candidatas de patch são limitadas aos patches incluídos no
trusty-security (Ubuntu Server 14.04 LTS), xenial-security (Ubuntu Server 16.04
LTS), bionic-security (Ubuntu Server 18.04 LTS), focal-security (Ubuntu Server 20.04
LTS), groovy-gorilla (Ubuntu Server 20.10 STR) ou debian-security (Debian Server e
Raspberry Pi OS). Se você selecionar a caixa de seleçãoIncluir atualizações não relacionadas à
segurança, os patches de outros repositórios também são considerados.
Estado do patch

Descrição

Compliance status (Status de
conformidade)

Installer (Instalador)

O patch está listado na lista de
referência de patches e está
instalado em seu nó gerenciado.
Ele poderia ter sido instalado
manualmente por um indivíduo,
ou automaticamente pelo Patch
Manager, quando o documento
AWS-RunPatchBaseline
foi executado em seu nó
gerenciado.

Compatível

Instalado Outro

O patch não está incluído na
lista de referência ou não é
aprovado por ela, mas está
instalado em seu nó gerenciado.
O patch pode ter sido instalado

Compatível
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Estado do patch

Descrição

Compliance status (Status de
conformidade)

manualmente, o pacote pode ser
uma dependência necessária
de outro patch aprovado ou o
patch pode ter sido incluído em
uma operação InstallOverrideList.
Se você não especificar Block
como a ação Rejected patches
(Patches rejeitados), os patches
Installed_Other também
incluirão os patches instalados,
porém rejeitados.
Reinicialização pendente
instalada

A operação Patch Manager
incompatível:
Install aplicou o patch
ao nó gerenciado, mas o nó
não foi reinicializado desde
que o patch foi aplicado.
(Observe que os patches
instalados fora do Patch Manager
nunca recebem um status
INSTALLED_PENDING_REBOOT).
Isso geralmente significa
que a opção NoReboot
foi selecionada para o
parâmetro RebootOption
quando o documento AWSRunPatchBaseline foi
executado pela última vez
em seu nó gerenciado.
Para mais informações,
consulte Nome do parâmetro:
RebootOption (p. 1189).

Instalado rejeitado

O patch está instalado em
seu nó gerenciado, mas está
especificado em uma lista
de patches rejeitados. Isso
geralmente significa que o
patch foi instalado antes de
ser adicionado a uma lista de
patches rejeitados.

incompatível:

Missing (Ausente)

Pacotes que são filtrados através
da linha de base e ainda não
instalados.

incompatível:

Failed

Failed: pacotes cuja instalação
na operação de patch foi
malsucedida.

incompatível:

Valores de conformidade de patches para outros sistemas operacionais
Para todos os sistemas operacionais além do Debian Server, Raspberry Pi OS e Ubuntu Server, as regras
de classificação de pacotes em diferentes estados de conformidade estão descritas na tabela abaixo.
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Estado do patch

Descrição

Valor da conformidade

Installer (Instalador)

O patch está listado na lista de
referência de patches e está
instalado em seu nó gerenciado.
Ele poderia ter sido instalado
manualmente por um indivíduo,
ou automaticamente pelo Patch
Manager, quando o documento
AWS-RunPatchBaseline foi
executado em seu nó.

Compatível

INSTALLED_OTHER¹

O patch não está na lista de
referência, mas está instalado
em seu nó gerenciado. O
patch pode ter sido instalado
manualmente ou o pacote pode
ser uma dependência necessária
de outro patch aprovado. Se
você não especificar Block
como a ação Rejected patches
(Patches rejeitados), os patches
Installed_Other também
incluirão os patches instalados,
porém rejeitados.

Compatível

INSTALLED_REJECTED

O patch está instalado em
seu nó gerenciado, mas está
especificado em uma lista
de patches rejeitados. Isso
geralmente significa que o
patch foi instalado antes de
ser adicionado a uma lista de
patches rejeitados.

incompatível:

INSTALLED_PENDING_REBOOT A operação Patch Manager
incompatível:
Install aplicou o patch ao
nó gerenciado (ou um patch
foi aplicado ao nó gerenciado
do Windows Server fora do
Patch Manager), mas o nó
não foi reinicializado desde
que o patch foi aplicado.
(Observe que os patches
instalados fora do Patch Manager
nunca recebem um status
INSTALLED_PENDING_REBOOT).
Isso geralmente significa
que a opção NoReboot
foi selecionada para o
parâmetro RebootOption
quando o documento AWSRunPatchBaseline foi
executado pela última vez
em seu nó gerenciado.
Para mais informações,
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Estado do patch

Descrição

Valor da conformidade

consulte Nome do parâmetro:
RebootOption (p. 1189).
MISSING (AUSENTE)

O patch foi aprovado na
lista de referência, mas não
está instalado em seu nó
gerenciado. Se você configurar
a tarefa do documento AWSRunPatchBaseline para
verificar (em vez de instalar), o
sistema relatará esse status para
os patches que foram localizados
durante a verificação, mas que
não foram instalados.

incompatível:

NOT_APPLICABLE¹

O patch está aprovado na lista
de referência, mas o serviço
ou recurso que o utiliza não
está instalado em seu nó
gerenciado. Por exemplo, um
patch para o serviço do servidor
Web, como os Serviços de
Informações da Internet (IIS),
mostraria NOT_APPLICABLE
se fosse aprovado na linha
de base, mas o serviço da
Web não está instalado em
seu nó gerenciado. Um patch
também pode ser marcado como
NOT_APPLICABLE se tiver sido
substituído por uma atualização
subsequente. Isso significa
que a atualização posterior
está instalada e a atualização
NOT_APPLICABLE não é mais
necessária.

Não aplicável

Note
Esse estado de
conformidade só é
indicado em sistemas
operacionais Windows
Server.
FAILED (COM FALHA)

FAILED: o patch foi aprovado na
linha de base, mas não pôde ser
instalado. Para solucionar essa
situação, reveja o resultado do
comando para obter informações
que possam ajudar você a
entender o problema.

incompatível:

¹ Para patches com o estado INSTALLED_OTHER e NOT_APPLICABLE, o Patch Manager omite alguns
dados dos resultados da consulta com base no comando describe-instance-patches, como os valores para
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Classification e Severity. Isso é feito para ajudar a evitar ultrapassar o limite de dados para nós
individuais no Inventory, uma capacidade do AWS Systems Manager. Para ver todos os detalhes do patch,
você pode usar o comando describe-available-patches.

Corrigir nós gerenciados fora de conformidade
Muitas das mesmas ferramentas e processos do AWS Systems Manager que você pode usar para conferir
a conformidade do patch em nós gerenciados podem ser usadas para colocar os nós em conformidade
com as regras de patch que se aplicam atualmente a eles. Para promover a conformidade com patches em
nós gerenciados, o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, deve executar uma operação
Scan and install. (Se o seu objetivo for apenas identificar nós gerenciados fora de conformidade
e não os corrigi, execute uma operação de Scan. Para obter mais informações, consulte Identificar nós
gerenciados fora de conformidade (p. 1250)).
Instalar patches usando o Systems Manager
Você pode escolher entre várias ferramentas para executar umScan and installoperação:
• Crie uma configuração de patch que inclua uma janela de manutenção para instalar patches em um
cronograma. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração para a aplicação de patches
(console) (p. 1273).
• Crie uma janela de manutenção que use o documento Systems Manager (SSM document) AWSRunPatchBaseline em um tipo de tarefa Run Command. Para obter mais informações, consulte
Demonstração: Criar uma janela de manutenção para aplicação de patches (console) (p. 809).
• Executar manualmenteAWS-RunPatchBaselineem umRun Commandoperação. Para obter mais
informações, consulte Executar comandos no console (p. 1036).
• Instale patches sob demanda usando oPatch agoraopção. Para obter mais informações, consulte
Aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda (console) (p. 1257).

Aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda
(console)
Usar oPatch agoraopção emPatch Manager, um recurso doAWS Systems Manager, você pode executar
operações de patch sob demanda no console do Systems Manager. Isso significa que você não precisa
criar um agendamento para atualizar o status de conformidade dos os nós gerenciados ou instalar patches
em nós não compatíveis. Você também não precisa alternar o console do Systems Manager entrePatch
ManagereMaintenance Windows, um recurso doAWS Systems ManagerPara configurar ou modificar uma
janela de patch programada.
A opção Patch now (Aplicar patch agora) é especialmente útil quando você tiver que aplicar atualizações
de dia zero ou instalar outros patches críticos aos nós gerenciados o mais rápido possível.
Tópicos
• Como funciona o comando 'Patch now' (Aplicar patches agora) (p. 1257)
• Executar 'Patch agora' (p. 1260)

Como funciona o comando 'Patch now' (Aplicar patches agora)
Para executar oPatch agora, você especifica apenas duas configurações necessárias:
• Verificar somente se há patches ausentes ou verificar e instalar patches em nós gerenciados
• Em quais nós gerenciados executar a operação
Quando a operação Patch now (Aplicar patch agora) é executada, ela determina qual lista de referência
de patches usar, da mesma forma que uma é selecionada para outras operações de aplicação de
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patches. Se um nó gerenciado estiver associado a um grupo de patches, a lista de referência de patches
especificada para esse grupo será usada. Se o nó gerenciado não estiver associado a um grupo de
patches, a operação usará a lista de referência de patches atualmente definida como padrão para o tipo
de sistema operacional do nó gerenciado. Esta pode ser uma linha de base predefinida ou a linha de base
personalizada que você definiu como padrão. Para obter mais informações sobre a seleção da lista de
referência de patches, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).
As opções que você pode especificar para Patch now (Aplicar patches agora) incluem escolher quando,
ou se, reinicializar nós gerenciados após a aplicação do patch, especificar um bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) para armazenar dados de log para a operação de patch e executar
documentos do Systems Manager (documentos SSM) como ganchos de ciclo de vida durante a aplicação
de patches.

Limites de erro e simultaneidade para 'Patch now’ (Aplicar patch agora)
Para as operações Patch now (Aplicar patch agora), a simultaneidade e as opções de limite de erro
são resolvidas pelo Patch Manager. Você não precisa especificar quantos nós gerenciados devem ser
corrigidos de uma só vez, nem quantos erros são permitidos antes que a operação falhe. O Patch Manager
aplica as configurações de limite de simultaneidade e erro descritas nas tabelas a seguir quando você
aplica patches sob demanda.

Important
Os seguintes limites se aplicam somente a operações Scan and install. Para operações
Scan, o Patch Manager tenta verificar até 1.000 nós simultaneamente e continuar a varredura até
que ele tenha encontrado até 1.000 erros.

Simultaneidade: operações de instalação
Número total de nós gerenciados na operação
Patch now (Aplicar patch agora)

Número de nós gerenciados verificados ou
corrigidos de cada vez

Menos de 25

1

25-100

5%

101 a 1.000

8%

Mais de 1.000

10%

Limite de erro: operações de instalação
Número total de nós gerenciados na operação
Patch now (Aplicar patch agora)

Número de erros permitidos antes da falha da
operação

Menos de 25

1

25-100

5

101 a 1.000

10

Mais de 1.000

10

Usando ganchos de ciclo de vida 'Patch agora'
Patch agorafornece a capacidade de executar documentos de Comando do SSM como ganchos de ciclo
de vida durante umInstallOperação de aplicação de patches. Você pode usar esses ganchos para
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tarefas como desligar aplicações antes de aplicar patches ou executar verificações de integridade em
aplicações após a aplicação de patches ou após uma reinicialização.
Para obter mais informações sobre ganchos do ciclo de vida, consulte Sobre o documento do SSM do
AWS-RunPatchBaselineWithHooks (p. 1200).
A tabela a seguir lista os ganchos de ciclo de vida disponíveis para cada um dos trêsPatch agoraopções de
reinicialização, além de exemplos de usos para cada gancho.

Ganchos de ciclo de vida e usos de amostra
Opção de
reinicializações

Gancho: antes da
instalação

Gancho: após a
instalação

Gancho: na saída

Gancho: após a
reinicialização
agendada

Reinicializar, se
necessário

Execute um
documento do
SSM antes do
início do patch.

Execute um
documento
SSM no final
da operação de
patch e antes da
reinicialização do
nó gerenciado.

Execute um
documento
do SSM
imediatamente
após a conclusão
da operação de
patch.

Não disponível

Exemplo de uso:
execute operações
como a instalação
de aplicações de
terceiros antes
de uma possível
reinicialização.

Exemplo de uso:
verifique se as
aplicações estão
sendo executadas
conforme
esperado após
a aplicação de
patches.

Exemplo de uso:
encerre aplicações
com segurança
antes do início
do processo de
aplicação de
patches.

Não reinicialize
minhas instâncias

O mesmo que
acima.

Execute um
Não disponível
documento do
SSM no final da
operação de patch.

Não disponível

Exemplo de uso:
verifique se as
aplicações estão
sendo executadas
conforme
esperado após
a aplicação de
patches.
Agendar um tempo
de reinicialização

O mesmo que
acima.

Igual a deNão
reinicialize minhas
instâncias.

Não disponível

Execute um
documento SSM
imediatamente
após a conclusão
de uma
reinicialização
agendada.
Exemplo de uso:
verifique se as
aplicações estão
sendo executadas
conforme

1259

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com o Patch Manager (Console)

Opção de
reinicializações

Gancho: antes da
instalação

Gancho: após a
instalação

Gancho: na saída

Gancho: após a
reinicialização
agendada
esperado após a
reinicialização.

Executar 'Patch agora'
Use o procedimento a seguir para corrigir os nós gerenciados sob demanda.

Para executar 'Patch agora'
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.

3.

Em qualquer um dosAWS Systems Manager Patch Managerou aLinhas de base de patch,
dependendo de qual abrir, escolhaPatch agora.

4.

Para a Patching operation (Operação de aplicação de patches), escolha uma das seguintes opções:
• Scan (Verificar): o Patch Manager localiza quais patches estão faltando em seus nós gerenciados,
mas não os instala. Você pode visualizar os resultados no painel Compliance (Conformidade) ou em
outras ferramentas que você usar para exibir a conformidade dos patches.
• Scan e install (Verificar e instalar): o Patch Manager localiza quais patches estão faltando em seus
nós gerenciados e os instala.

5.

Use esta etapa se escolherScan e instalaçãoNa etapa anterior. Em Reboot Option (Opção de
reinicialização), escolha uma das seguintes opções:
• Reboot if needed (Reinicializar se necessário): após a instalação, o Patch Manager reinicializa os
nós gerenciados somente se necessário para concluir uma instalação de patch.
• Não reinicialize minhas instâncias: após a instalação, Patch Manager não reinicializará os nós.
Você pode reinicializar nós manualmente ao escolher ou gerenciar reinicializações fora do Patch
Manager.
• Schedule a reboot time (Agendar um tempo de reinicialização): especifique a data, a hora e o
fuso horário UTC para o Patch Manager para reiniciar os nós gerenciados. Depois de executar a
operação Patch now (Aplicar o patch agora), a reinicialização agendada será listada como uma
associação no State Manager com o nome AWS-PatchRebootAssociation.

6.

Em Instances to patch (Instâncias que receberão os patches) escolha uma das seguintes opções:
• Patch all instances (Aplicar patch a todas as instâncias): o Patch Manager executa a operação
especificada em todos os nós gerenciados na sua Conta da AWS, na Região da AWS atual.
• Patch only the target instances I specify (Aplicar patch somente aos nós gerenciados de destino que
eu especificar): você especifica com quais nós gerenciados você deve trabalhar, na próxima etapa.

7.

Use esta etapa se escolherPatch apenas as instâncias de destino que eu especificarNa etapa anterior.
Na seção Target selection (Seleção de destino), identifique os nós onde você deseja executar essa
operação especificando etiquetas, selecionando nós manualmente ou especificando um grupo de
recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
Se você optar por segmentar um grupo de recursos, observe que os grupos de
recursos que são baseados em umAWS CloudFormationainda deve ser marcada com o
padrãoaws:cloudformation:stack-idtag. Se ele tiver sido removido, o Patch Manager
poderá não conseguir determinar quais nós gerenciados pertencem ao grupo de recursos.
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8.

(Opcional) Em Patching log storage (Aplicação de patches ao armazenamento de logs), se você quiser
criar e salvar logs dessa operação de patch, selecione o bucket S3 para armazenar os logs.

9.

(Opcional) Se você deseja executar documentos SSM como ganchos de ciclo de vida durante pontos
específicos da operação de patch, faça o seguinte:
• Selecione Use lifecycle hooks (Usar ganchos do ciclo de vida).
• Para cada gancho disponível, selecione o documento SSM a ser executado no ponto especificado
da operação:
• Antes da instalação
• Após a instalação
• Na saída
• Após a reinicialização agendada

Note
O documento padrão,AWS-Noop, não executa operações.
10. Selecione Patch now (Patch agora).
A página Association execution targets (Destinos de execução da associação) é aberta. (O Patch
agora usa associações no State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para suas
operações). Na área Operation summary (Resumo da operação), você pode monitorar o status da
verificação ou a aplicação de patches em seus nós gerenciados.

Trabalhar com linhas de base de patches
Uma lista de referência de patches no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, define
quais patches são aprovados para instalação em nós gerenciados. Você pode especificar individualmente
os patches aprovados ou rejeitados. Pode também criar regras de aprovação automática para especificar
que determinados tipos de atualização (por exemplo, atualizações essenciais) devem ser aprovados
automaticamente. A lista se rejeitados substitui as regras e a lista de aprovados. Para usar uma lista de
patches aprovados para instalar pacotes específicos, primeiro remova todas as regras de aprovação
automática. Se você identificar explicitamente um patch como rejeitado, ele não será aprovado ou
instalado, mesmo que ele corresponda a todos os critérios em uma regra de aprovação automática. Além
disso, um patch é instalado em um nó gerenciado somente se ele se aplicar ao software do nó gerenciado,
mesmo que tenha sido aprovado para o mesmo.
Tópicos
• Visualizar as listas de referência de patches predefinidas da AWS (console) (p. 1261)
• Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas (console) (p. 1262)
• Definir uma lista de referência de patches existente como padrão (console) (p. 1272)
Mais informações
• Sobre linhas de base de patches (p. 1211)

Visualizar as listas de referência de patches predefinidas da AWS (console)
O Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, inclui uma linha de base de patches predefinida
para cada sistema operacional compatível com o Patch Manager. Você pode usar essas linhas de base
de patch (não pode personalizá-las) ou pode criar suas próprias. O procedimento a seguir descreve
como visualizar uma linha de base de patch predefinida para ver se ela atende às suas necessidades.
Para saber mais sobre linhas de base de patch, consulte Sobre linhas de base de patches predefinidas e
personalizadas (p. 1211).
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Para visualizar linhas de base de patch predefinida da AWS
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Na lista de linhas de base de patch, escolha o ID da linha de base de uma das linhas de base de patch
predefinidas.
-ouSe estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha o ID da linha de referência de uma das linhas de referência de patches predefinidas.

Note
Para o Windows Server, três linhas de base de patch predefinidas são fornecidas.
As listas de referência de patches AWS-DefaultPatchBaseline e AWSWindowsPredefinedPatchBaseline-OS oferecem suporte apenas às atualizações
do sistema operacional Windows em si. O AWS-DefaultPatchBaseline é usado como
lista de referência de patches para nós gerenciados do Windows Server, a menos que
você especifique outra lista de referência de patches. As definições de configuração
nestas duas linhas de base de patch são as mesmas. O mais novo dos dois,AWSWindowsPredefinedPatchBaseline-OS, foi criado para distingui-lo da terceira linha
de base de patch predefinida paraWindows Server. Essa lista de referência do patch, AWSWindowsPredefinedPatchBaseline-OS-Applications, pode ser usada para aplicar
patches tanto ao sistema operacional Windows Server quanto a aplicações compatíveis
lançadas pela Microsoft.
Para mais informações, consulte Definir uma lista de referência de patches existente como
padrão (console) (p. 1272).
4.

Escolha a guia Approval rules (Regras de aprovação) e analise a configuração da linha de base de
patch.

5.

Se a configuração for aceitável para os nós gerenciados, você poderá passar para o procedimento
Trabalhar com grupos de patches (p. 1275).
-ouPara criar sua própria linha de base de patch padrão, prossiga para o tópico Trabalhando com linhas
de base de patch personalizadas (console) (p. 1262).

Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas (console)
O Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, inclui uma linha de base de patches predefinida
para cada sistema operacional compatível com o Patch Manager. Você pode usar essas linhas de base de
patch (não pode personalizá-las) ou pode criar suas próprias.
Os procedimentos a seguir descrevem como criar sua própria lista de referência de patches personalizada.
Para saber mais sobre linhas de base de patch, consulte Sobre linhas de base de patches predefinidas e
personalizadas (p. 1211).
Tópicos
• Criar uma lista de referência de patches personalizada (Linux) (p. 1263)
• Criar uma lista de referência de patches personalizada (macOS) (p. 1266)

1262

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com o Patch Manager (Console)

• Criar uma lista de referência de patches personalizada (Windows) (p. 1268)
• Como atualizar ou excluir uma linha de base de patch personalizada (console) (p. 1271)

Criar uma lista de referência de patches personalizada (Linux)
Use o procedimento a seguir para criar uma lista personalizada de referência de patches para os nós
gerenciados do Linux no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Para obter informações sobre como criar uma lista de referência de patches para nós gerenciados do
macOS, consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (macOS) (p. 1266). Para obter
informações sobre como criar uma lista de referência de patches para nós gerenciados do Windows,
consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (Windows) (p. 1268).

Para criar uma lista de referência de patches personalizada para os nós gerenciados do Linux
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha Create patch baseline.
- ou Se estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha Create patch baseline (Criar linha de referência de patches).

4.

Em Nome, insira um nome para a nova lista de referência de patches, como
MyRHELPatchBaseline.

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para essa linha de base de patch.

6.

Em Operating System (Sistema operacional), escolha um sistema operacional, como Red Hat
Enterprise Linux.

7.

Se você quiser começar a usar essa lista de referência de patch como o padrão para o sistema
operacional assim que a criar, selecione a opção Set this patch baseline as the default patch baseline
for operating system name instances (Definir esta lista de referência de patch como a padrão
para instâncias do [nome do sistema operacional]).
Para obter informações sobre como definir uma linha de base de patch existente como padrão,
consulte Definir uma lista de referência de patches existente como padrão (console) (p. 1272).

8.

Na seção Approval rules for operating-systems (Regras de aprovação para sistemas operacionais),
use os campos para criar uma ou mais regras de aprovação automática.
• Product (Produto): a versão dos sistemas operacionais à qual a regra de aprovação se aplica, como
RedhatEnterpriseLinux7.4. A seleção padrão é All.
• Classificação: o tipo de patch ao qual a regra de aprovação se aplica, como Security ou
Enhancement. A seleção padrão é All.

Tip
É possível configurar uma lista de referência de patches para controlar se as atualizações
de versão secundárias do Linux estão instaladas, como o RHEL 7.8. As atualizações de
versões secundárias podem ser instaladas automaticamente pelo Patch Manager, desde
que a atualização esteja disponível no repositório apropriado.
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Para sistemas operacionais Linux, atualizações de versões secundárias não são
classificadas de forma consistente. Elas podem ser classificadas como correções de bugs
ou atualizações de segurança, ou não classificadas, mesmo dentro da mesma versão do
kernel. Veja a seguir algumas opções para controlar se uma lista de referência de patches
fará a instalação.
• Opção 1: a regra de aprovação mais ampla para garantir que atualizações de versões
secundárias sejam instaladas quando disponíveis é especificar Classificação como All
(*) e escolher a opção Incluir atualizações não relacionadas a segurança.
• Opção 2: para garantir que os patches para uma versão do sistema operacional estejam
instalados, é possível usar um curinga (*) para especificar o formato de kernel na seção
Exceções de patch da lista de referência. Por exemplo, o formato do kernel para o RHEL
7.* é kernel-3.10.0-*.el7.x86_64.
Insira kernel-3.10.0-*.el7.x86_64 na lista Patches aprovados na lista de
referência de patches para garantir que todos os patches, inclusive atualizações de
versões secundárias, sejam aplicados aos nós gerenciados do RHEL 7.*. (Se você
souber o nome exato do pacote de um patch de versão secundária, poderá inseri-lo.)
• Opção 3: é possível obter o máximo de controle sobre quais patches são aplicados
aos nós gerenciados, inclusive atualizações de versões secundárias, usando o
parâmetro InstallOverrideList (p. 1184) no documento AWS-RunPatchBaseline.
Para mais informações, consulte Sobre o documento do SSM do AWSRunPatchBaseline (p. 1181).
• Severity (Gravidade): o valor da gravidade dos patches aos quais a regra se aplica, como
Critical. A seleção padrão é All.
• Auto-approval (Aprovação automática): o método para selecionar patches para aprovação
automática.

Note
Como não é possível determinar de forma confiável as datas de lançamento dos pacotes
de atualização do Ubuntu Server, as opções de aprovação automática não são compatíveis
com esse sistema operacional.
• Approve patches after a specified number of days (Aprovar patches após um número específico
de dias): o número de dias que o Patch Manager deve aguardar para aprovar automaticamente
um patch após o lançamento ou última atualização de um patch. Insira qualquer número inteiro de
zero (0) a 360. Para a maioria dos casos, recomendamos que não aguarde mais de 100 dias.
• Approve patches released up to a specific date (Aprovar patches lançados até uma data
específica): a data de lançamento do patch para a qual o Patch Manager aplica automaticamente
todos os patches lançados ou com a última atualização nessa data ou antes dela. Por exemplo,
se você especificar 7 de julho de 2020, nenhum patch lançado ou com última atualização em ou
após 8 de julho de 2020 será instalado automaticamente.
• (Opcional) Compliance reporting (Relatórios de conformidade): o nível de gravidade que você
deseja atribuir aos patches aprovados pela linha de base, como High.

Note
Se um patch aprovado for indicado como ausente, a opção escolhida em Compliance
reporting (Relatórios de conformidade), como Critical ou Medium, determinará a
gravidade da violação de conformidade.
• Include non-security updates (Incluir atualizações não relacionadas a segurança): marque a caixa
de seleção para instalar patches do sistema operacional Linux não relacionados a segurança que
estão disponíveis no repositório de origem, além de patches de segurança.
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Note
No SUSE Linux Enterprise Server, (SLES) não é necessário marcar a caixa de seleção,
pois os patches relacionados ou não a segurança são instalados por padrão em nós
gerenciados do SLES. Para obter mais informações, consulte o conteúdo sobre o SLES em
Como os patches de segurança são selecionados (p. 1144).
Para obter mais informações sobre como trabalhar com regras de aprovação em uma linha de base de
patch personalizada, consulte Sobre linhas de base personalizadas (p. 1215).
9.

Se quiser explicitamente aprovar qualquer patch, além das suas regras de aprovação, faça o seguinte
na seção Patch exceptions (Exceções de patch):
• Em Approved patches (Patches aprovados), insira uma lista separada por vírgulas dos patches que
você deseja aprovar.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados
e rejeitados (p. 1217).
• (Opcional) Em Approved patches compliance level (Nível de conformidade dos patches aprovados),
atribua um nível de conformidade aos patches na lista.
• Se algum dos patches aprovados que você especificar não for relacionado a segurança, marque
a caixa Approved patches include non-security updates (Patches aprovados incluem atualizações
não relacionadas a segurança) para que esse patch também seja instalado no sistema operacional
Linux.
10. Se quiser explicitamente rejeitar qualquer patch que de outra forma atendem às suas regras de
aprovação, faça o seguinte na seção Patch exceptions (Exceções de patch):
• Em Rejected patches (Patches rejeitados), insira uma lista separada por vírgulas dos patches que
você deseja rejeitar.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados
e rejeitados (p. 1217).
• Em Rejected patches action (Ação para patches rejeitados), selecione a ação que o Patch Manager
deve realizar para patches incluídos na lista Rejected patches (Patches rejeitados).
• Permitir como dependência: um pacote na lista Rejected patches (Patches rejeitados) é instalado
apenas se for uma dependência de outro. Ele é considerado compatível com a linha de base de
patch e seu status é relatado como InstalledOther. Essa é a ação padrão se nenhuma opção for
especificada.
• Bloco: os pacotes na lista patches rejeitados e pacotes que os incluem como dependências não
são instalados em qualquer circunstância. Se um pacote foi instalado antes de ser adicionado à
lista Rejected patches (Patches rejeitados), ele será considerado sem conformidade com a lista
de referência do patch, e seu status será indicado como InstalledRejected.
11. (Opcional) Se quiser especificar repositórios de patches alternativos para versões diferentes de um
sistema operacional, como AmazonLinux2016.03 e AmazonLinux2017.09, faça o seguinte para cada
produto na seção Patch sources (Origens de patches):
• Em Name (Nome), insira um nome para ajudar você a identificar a configuração de origem.
• Em Product (Produto), selecione a versão dos sistemas operacionais para a qual o repositório de
origem de patches é destinado, como RedhatEnterpriseLinux7.4.
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• Em Configuration (Configuração), insira o valor da configuração do repositório yum a ser usado, no
seguinte formato:
[main]
name=MyCustomRepository
baseurl=https://my-custom-repository
enabled=1

Tip
Para obter informações sobre outras opções disponíveis para a configuração do repositório
yum, consulte dnf.conf (5).
Selecione Add another source (Adicionar outra origem) para especificar um repositório de origem
para cada versão do sistema operacional adicional, até um máximo de 20.
Para obter mais informações sobre repositórios de origem de patches alternativos, consulte Como
especificar um repositório de origem de patches alternativo (Linux) (p. 1149).
12. (Opcional) Em Manage tags (Gerenciar tags), aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de
tag à linha de base de patch.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você
pode querer marcar uma linha de base de patch para identificar o nível de gravidade dos patches
especificados, a família de sistemas operacionais aos quais ela se aplica e o tipo de ambiente. Nesse
caso, você pode especificar tags semelhantes aos seguintes pares de nome/valor:
• Key=PatchSeverity,Value=Critical
• Key=OS,Value=RHEL
• Key=Environment,Value=Production
13. Escolha Create patch baseline.

Criar uma lista de referência de patches personalizada (macOS)
Use o procedimento a seguir para criar uma lista personalizada de referência de patches para os nós
gerenciados do macOS no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Para obter informações sobre como criar uma lista de referência de patches para nós gerenciados do
Windows Server, consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (Windows) (p. 1268).
Para obter informações sobre como criar uma lista de referência de patches para nós gerenciados do
Linux, consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (Linux) (p. 1263).

Para criar uma lista personalizada de referência de patches para os nós gerenciados do macOS
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha Create patch baseline.
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Se estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha Create patch baseline (Criar linha de referência de patches).
4.

Em Nome, insira um nome para a nova lista de referência de patches, como
MymacOSPatchBaseline.

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para essa linha de base de patch.

6.

Em Operating system (Sistema operacional), escolha macOS.

7.

Se você quiser começar a usar essa lista de referência de patch como o padrão para o macOS
assim que a criar, selecione a opção Set this patch baseline as the default patch baseline for macOS
instances (Definir esta lista de referência de patch como a padrão para instâncias do Windows
Server).
Para obter informações sobre como definir uma linha de base de patch existente como padrão,
consulte Definir uma lista de referência de patches existente como padrão (console) (p. 1272).

8.

Na seção Approval rules for operating-systems (Regras de aprovação para sistemas operacionais),
use os campos para criar uma ou mais regras de aprovação automática.
• Product (Produto): a versão dos sistemas operacionais à qual a regra de aprovação se aplica, como
Mojave10.14.1 ou Catalina10.15.1. A seleção padrão é All.
• Classificação: o gerenciador ou gerenciadores de pacotes aos quais você deseja aplicar pacotes
durante o processo de aplicação de patches. Você pode escolher entre as seguintes opções:
• atualização de software
• installer
• brew
• brew cask
A seleção padrão é All.
• (Opcional) Compliance reporting (Relatórios de conformidade): o nível de gravidade que você
deseja atribuir aos patches aprovados pela linha de base, como High.

Note
Se um patch aprovado for indicado como ausente, a opção escolhida em Compliance
reporting (Relatórios de conformidade), como Critical ou Medium, determinará a
gravidade da violação de conformidade.
• Include non-security updates (Incluir atualizações não relacionadas a segurança): marque a caixa
de seleção para instalar patches do sistema operacional não relacionados a segurança que estão
disponíveis no repositório de origem, além de patches de segurança.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com regras de aprovação em uma linha de base de
patch personalizada, consulte Sobre linhas de base personalizadas (p. 1215).
9.

Se quiser explicitamente aprovar qualquer patch, além das suas regras de aprovação, faça o seguinte
na seção Patch exceptions (Exceções de patch):
• Em Approved patches (Patches aprovados), insira uma lista separada por vírgulas dos patches que
você deseja aprovar.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados
e rejeitados (p. 1217).
• (Opcional) Em Approved patches compliance level (Nível de conformidade dos patches aprovados),
atribua um nível de conformidade aos patches na lista.
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• Se algum dos patches aprovados que você especificar não for relacionado a segurança, marque
a caixa Approved patches include non-security updates (Patches aprovados incluem atualizações
não relacionadas a segurança) para que esse patch também seja instalado no sistema operacional
macOS.
10. Se quiser explicitamente rejeitar qualquer patch que de outra forma atendem às suas regras de
aprovação, faça o seguinte na seção Patch exceptions (Exceções de patch):
• Em Rejected patches (Patches rejeitados), insira uma lista separada por vírgulas dos patches que
você deseja rejeitar.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados
e rejeitados (p. 1217).
• Em Rejected patches action (Ação para patches rejeitados), selecione a ação que o Patch Manager
deve realizar para patches incluídos na lista Rejected patches (Patches rejeitados).
• Permitir como dependência: um pacote na lista Rejected patches (Patches rejeitados) é instalado
apenas se for uma dependência de outro. Ele é considerado compatível com a linha de base de
patch e seu status é relatado como InstalledOther. Essa é a ação padrão se nenhuma opção for
especificada.
• Bloco: os pacotes na lista patches rejeitados e pacotes que os incluem como dependências não
são instalados em qualquer circunstância. Se um pacote foi instalado antes de ser adicionado à
lista Rejected patches (Patches rejeitados), ele será considerado sem conformidade com a lista
de referência do patch, e seu status será indicado como InstalledRejected.
11. (Opcional) Em Manage tags (Gerenciar tags), aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de
tag à linha de base de patch.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você
pode querer marcar uma linha de base de patch para identificar o nível de gravidade dos patches
especificados, a família de sistemas operacionais aos quais ela se aplica e o tipo de ambiente. Nesse
caso, você pode especificar tags semelhantes aos seguintes pares de nome/valor:
• Key=PatchSeverity,Value=Critical
• Key=PackageManager,Value=softwareupdate
• Key=Environment,Value=Production
12. Escolha Create patch baseline.

Criar uma lista de referência de patches personalizada (Windows)
Use o procedimento a seguir para criar uma lista personalizada de referência de patches para os nós
gerenciados do Windows no Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Para obter informações sobre como criar uma lista de referência de patches para nós gerenciados do
Linux, consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (Linux) (p. 1263). Para obter
informações sobre como criar uma lista de referência de patches para nós gerenciados do macOS,
consulte Criar uma lista de referência de patches personalizada (macOS) (p. 1266).
Para obter um exemplo de criação de uma lista de referência de patches limitada à instalação apenas do
Windows Service Packs, consulte Demonstração: criar uma lista de referência de patches para instalar o
Windows Service Packs (console) (p. 1306).

Para criar uma linha de base de patch personalizada (Windows)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha Create patch baseline.
- ou Se estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha Create patch baseline (Criar linha de referência de patches).

4.

Em Nome, insira um nome para a nova lista de referência de patches, como
MyWindowsPatchBaseline.

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para essa linha de base de patch.

6.

Em Operating system (Sistema operacional), escolha Windows.

7.

Se você deseja começar a usar essa linha de base de patch como o padrão para o Windows assim
que a criar, selecione Set this patch baseline as the default patch baseline for Windows Server
instances (Definir essa linha de base de patch como a linha de base de patch padrão para instâncias
do Windows Server).
Se você optar por não definir essa linha de base de patch para uso no momento, poderá fazer isso
mais tarde. Para obter mais informações, consulte Definir uma lista de referência de patches existente
como padrão (console) (p. 1272).

8.

Na seção Approval rules for operating systems (Regras de aprovação para sistemas operacionais),
use os campos para criar uma ou mais regras de aprovação automática.
• Product (Produto): a versão dos sistemas operacionais à qual a regra de aprovação se aplica, como
WindowsServer2012. A seleção padrão é All.
• Classificação: o tipo de patch ao qual a regra de aprovação se aplica, como CriticalUpdates,
Drivers e Tools. A seleção padrão é All.

Tip
É possível incluir instalações do Windows Service Pack nas regras de aprovação, incluindo
ServicePacks ou escolhendo All na lista Classificação. Para ver um exemplo, consulte
Demonstração: criar uma lista de referência de patches para instalar o Windows Service
Packs (console) (p. 1306).
• Severity (Gravidade): o valor da gravidade dos patches aos quais a regra se aplica, como
Critical. A seleção padrão é All.
• Auto-approval (Aprovação automática): o método para selecionar patches para aprovação
automática.
• Approve patches after a specified number of days (Aprovar patches após um número específico
de dias): o número de dias que o Patch Manager deve aguardar para aprovar automaticamente
um patch após o lançamento ou atualização de um patch. Insira qualquer número inteiro de zero
(0) a 360. Para a maioria dos casos, recomendamos que não aguarde mais de 100 dias.
• Approve patches released up to a specific date (Aprovar patches lançados até uma data
específica): a data de lançamento do patch para a qual o Patch Manager aplica automaticamente
todos os patches lançados ou com a última atualização nessa data ou antes dela. Por exemplo,
se você especificar 7 de julho de 2020, nenhum patch lançado ou com última atualização em ou
após 8 de julho de 2020 será instalado automaticamente.
• (Opcional) Compliance reporting (Relatórios de conformidade): o nível de gravidade que você
deseja atribuir aos patches aprovados pela linha de base, como High.
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Note
Se um patch aprovado for indicado como ausente, a opção escolhida em Compliance
reporting (Relatórios de conformidade), como Critical ou Medium, determinará a
gravidade da violação de conformidade.
9.

Na seção Approval rules for applications (Regras de aprovação para aplicações), use os campos para
criar uma ou mais regras de aprovação automática.

Note
Em vez de especificar regras de aprovação, você pode especificar listas de patches
aprovados e rejeitados como exceções de patch. Consulte as etapas 10 e 11.
• Product family (Família de produtos): a família de produtos Microsoft geral para a qual você deseja
especificar uma regra, como Office ou Exchange Server.
• Product (Produto): a versão do aplicativo à qual a regra de aprovação se aplica, como Office
2016 ou Active Directory Rights Management Services Client 2.0 2016. A seleção
padrão é All.
• Classification (Classificação): o tipo de patch ao qual a regra de aprovação se aplica, como
CriticalUpdates. A seleção padrão é All.
• Severity (Gravidade): o valor da gravidade dos patches aos quais a regra se aplica, como
Critical. A seleção padrão é All.
• Auto-approval (Aprovação automática): o método para selecionar patches para aprovação
automática.
• Approve patches after a specified number of days (Aprovar patches após um número específico
de dias): o número de dias que o Patch Manager deve aguardar para aprovar automaticamente
um patch após o lançamento ou atualização de um patch. Insira qualquer número inteiro de zero
(0) a 360. Para a maioria dos casos, recomendamos que não aguarde mais de 100 dias.
• Approve patches released up to a specific date (Aprovar patches lançados até uma data
específica): a data de lançamento do patch para a qual o Patch Manager aplica automaticamente
todos os patches lançados ou com a última atualização nessa data ou antes dela. Por exemplo,
se você especificar 7 de julho de 2020, nenhum patch lançado ou com última atualização em ou
após 8 de julho de 2020 será instalado automaticamente.
• (Opcional) Compliance reporting (Relatórios de conformidade): o nível de gravidade que você
deseja atribuir aos patches aprovados pela linha de base, como High.

Note
Se um patch aprovado for indicado como ausente, a opção escolhida em Compliance
reporting (Relatórios de conformidade), como Critical ou Medium, determinará a
gravidade da violação de conformidade.
10. (Opcional) Se você quiser explicitamente aprovar qualquer patch em vez de permitir que os patches
sejam selecionados de acordo com regras de aprovação, faça o seguinte na seção Patch exceptions
(Exceções de patch):
• Em Approved patches (Patches aprovados), insira uma lista separada por vírgulas dos patches que
você deseja aprovar.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados
e rejeitados (p. 1217).
• (Opcional) Em Approved patches compliance level (Nível de conformidade dos patches aprovados),
atribua um nível de conformidade aos patches na lista.
1270

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com o Patch Manager (Console)

11. Se quiser explicitamente rejeitar qualquer patch que de outra forma atendem às suas regras de
aprovação, faça o seguinte na seção Patch exceptions (Exceções de patch):
• Em Rejected patches (Patches rejeitados), insira uma lista separada por vírgulas dos patches que
você deseja rejeitar.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados
e rejeitados (p. 1217).
• Em Rejected patches action (Ação para patches rejeitados), selecione a ação que o Patch Manager
deve realizar para patches incluídos na lista Rejected patches (Patches rejeitados).
• Permitir como dependência: um pacote na lista Rejected patches (Patches rejeitados) é instalado
apenas se for uma dependência de outro. Ele é considerado compatível com a linha de base de
patch e seu status é relatado como InstalledOther. Essa é a ação padrão se nenhuma opção for
especificada.
• Bloco: os pacotes na lista patches rejeitados e pacotes que os incluem como dependências não
são instalados em qualquer circunstância. Se um pacote foi instalado antes de ser adicionado à
lista Rejected patches (Patches rejeitados), ele será considerado sem conformidade com a lista
de referência do patch, e seu status será indicado como InstalledRejected.
12. (Opcional) Em Manage tags (Gerenciar tags), aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de
tag à linha de base de patch.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você
pode querer marcar uma linha de base de patch para identificar o nível de gravidade dos patches
especificados, a família de sistemas operacionais aos quais ela se aplica e o tipo de ambiente. Nesse
caso, você pode especificar tags semelhantes aos seguintes pares de nome/valor:
• Key=PatchSeverity,Value=Critical
• Key=OS,Value=RHEL
• Key=Environment,Value=Production
13. Escolha Create patch baseline.

Como atualizar ou excluir uma linha de base de patch personalizada (console)
Você pode atualizar ou excluir uma lista de referência de patches personalizada que criou em Patch
Manager, um recurso do AWS Systems Manager. Ao atualizar uma linha de base do patch, você pode
alterar seu nome ou descrição, suas regras de aprovação e suas exceções para os patches aprovados
e rejeitados. Você também pode atualizar as tags que são aplicadas à linha de base de patch. Você não
pode alterar o tipo de sistema operacional para o qual uma linha de base de patch foi criada e não pode
fazer alterações em uma linha de base de patch predefinida fornecida pela AWS.

Para atualizar ou excluir uma linha de base de patch (console)
Siga estas etapas para atualizar ou excluir uma linha de base de patch.

Para atualizar ou excluir uma linha de base de patch (console)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.
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3.

Escolha a linha de base de patch que você deseja atualizar ou excluir e execute uma das seguintes
ações:
• Para remover a lista de referência de patches da sua Conta da AWS, escolha Delete (Excluir). O
sistema solicitará que você confirme suas ações.
• Para fazer alterações no nome ou na descrição da linha de base de patch, nas regras de aprovação
ou nas exceções de patch, escolha Edit (Editar). Na página Edit patch baseline (Editar linha de base
de patch), altere as opções e os valores desejados e escolha Save changes (Salvar alterações).
• Para adicionar, alterar ou excluir tags aplicadas à linha de base de patch, escolha a guia Tags e
depois escolha Edit tags (Editar tags). Na página Edit patch baseline tags (Editar tags de linha de
base de patch), faça atualizações nas tags da linha de base de patch e escolha Save changes
(Salvar alterações).
Para obter informações sobre as opções de configuração que podem ser feitas, consulte Trabalhando
com linhas de base de patch personalizadas (console) (p. 1262).

Definir uma lista de referência de patches existente como padrão (console)
Ao criar uma lista de referência de patches personalizada em Patch Manager, um recurso do AWS
Systems Manager, você pode defini-la como padrão para o tipo de sistema operacional associado
assim que a criar. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com linhas de base de patch
personalizadas (console) (p. 1262).
Você também pode definir uma linha de base de patch existente como padrão para um tipo de sistema
operacional.

Para definir uma linha de base de patch como padrão
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Na lista de referências do patch, escolha o botão de uma lista de referência do patch que não esteja
definida como padrão para um tipo de sistema operacional.
-ouSe você estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha
View predefined patch baselines (Visualizar linhas referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha o botão de uma linha de referência de patches que não esteja definida como padrão para um
tipo de sistema operacional.

Tip
A coluna Default baseline (Linha de base padrão) indica quais linhas de base estão
atualmente definidas como padrões.
4.

No menu Actions (Ações), escolha Set default patch baseline (Definir linha de base de patch padrão).

5.

Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Set default (Definir padrão).
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Visualizar patches disponíveis (console)
comPatch Manager, um recurso doAWS Systems Manager, você pode visualizar todos os patches
disponíveis para um sistema operacional especificado e, opcionalmente, uma versão específica do sistema
operacional.

Tip
Para gerar uma lista de patches disponíveis e salvá-los em um arquivo, você pode usar opatches
describe-disponíveis-e especifique o seuoutput.

Para visualizar patches disponíveis
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
-ou-

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.
Selecione a guia Patches.
-ou-

4.
5.
6.

Se estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha a guia Patches.
Para Operating system (Sistema operacional), escolha o sistema operacional para o qual você deseja
visualizar os patches disponíveis, comoWindows ou Amazon Linux.
(Opcional) Para Product (Produto), escolha uma versão do sistema operacional, como
WindowsServer2019 ou AmazonLinux2018.03.
(Opcional) Para adicionar ou remover colunas de informações para seus resultados, escolha o botão
Configure (Configurar) ( ) no canto superior direito da lista de Patches. (Por padrão, a guia Patches
exibe colunas para apenas alguns dos metadados de patch disponíveis).
Para obter informações sobre os tipos de metadados que você pode adicionar à visualização, consulte
Patch na Referência de API do AWS Systems Manager.

Criar uma configuração para a aplicação de patches (console)
Uma configuração de patch define uma operação exclusiva de patch. A configuração especifica os nós
gerenciados para a aplicação de patch, qual a lista de referência de patches a ser aplicada, a programação
para a aplicação de patches e, normalmente, a janela de manutenção à qual a configuração deve ser
associada.
Esta página permite associar uma configuração de patch a uma janela de manutenção existente, criar uma
janela de manutenção para a configuração ou executar uma operação de patch manual uma única vez, em
um conjunto de nós gerenciados.

Note
A maioria dos casos de uso de patches se beneficiam da aplicação patches em nós gerenciados
em uma programação com uma janela de manutenção, mas você também pode executar uma
operação de patch manualmente, sem uma janela de manutenção. Para mais informações,
consulte Aplicação de patches em nós gerenciados sob demanda (console) (p. 1257).
Para minimizar o impacto na disponibilidade do seu servidor, recomendamos que você configure uma
janela de manutenção para executar a aplicação de patch em horários que não interromperão suas
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operações de negócios. Para obter mais informações sobre janelas de manutenção, consulte AWS
Systems Manager Maintenance Windows (p. 733).
Se planeja adicionar a configuração de aplicação de patch a uma janela de manutenção, primeiro você
deve configurar funções e permissões para o Maintenance Windows, um recurso do AWS Systems
Manager, antes de iniciar esse procedimento. Para mais informações, consulte Configurar o Maintenance
Windows (p. 735).

Para criar uma configuração de aplicação de patch (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha Configure patching.

4.

Na seção Instances to patch (Instâncias de patch), escolha uma das seguintes opções:
• Insira as etiquetas de instância: digite uma chave de etiqueta e valor opcional da etiqueta para
especificar o nó gerenciado marcado para receber o patch. Clique em Add (Adicionar) para incluir
mais nós gerenciados marcados.
• Select a patch group (Selecione um grupo de patches): escolha o nome de um grupo de patches
que inclui os nós gerenciados aos quais você deseja aplicar patches.

Note
A lista Select a patch group (Selecione um grupo de patches) exibe apenas os grupos de
patches anexados ou registrados a uma linha de base de patch. Você pode registrar um
grupo de patches com uma linha de base de patch em uma das duas formas. Você pode
usar o comando register-patch-baseline-for-patch-group AWS Command Line Interface
(AWS CLI) ou visualizar uma lista de referência de patches no console do Systems
Manager e selecionar Modify patch groups (Modificar grupos de patches) no menu Actions
(Ações).
Como alternativa, para especificar um grupo de patches existentes que não esteja
registrado com a lista de referência de patches, escolha Enter instance tag (Inserir tag
da instância), digite Patch Group ou PatchGroup como a chave da tag e o nome do
grupo de patches como o valor da tag. (Você deve usar PatchGroup, sem espaço, se tiver
permissão para tags nos metadados da instância do EC2.)
• Select instances manually (Selecione instâncias manualmente): selecione a caixa de seleção ao
lado do nome de cada nó gerenciado em que você deseja aplicar patches.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de
problemas de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de
problemas.
5.

Na seção Patching schedule (Programação de aplicação de patches), escolha uma das seguintes
opções:
• Select an existing maintenance window (Selecionar uma janela de manutenção): na lista, selecione
uma janela de manutenção que você já criou e prossiga para a etapa 7.
• Schedule in a new maintenance window (Programar em uma nova janela de manutenção): crie uma
janela de manutenção para associar a essa configuração de patch.
• Skip scheduling and patch now (Ignorar a programação e aplicar patch agora): execute uma única
operação de patch manual sem programação ou janela de manutenção. Continue na etapa 7.
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6.

Se você escolheu Schedule in a new maintenance window (Programar em uma nova janela de
manutenção) na etapa 5 e em How do you want to specify a patching schedule? (Como deseja
especificar uma programação de patches?), faça o seguinte:
• Em How do you want to specify a maintenance windoe schedule? (Como deseja especificar a
programação de uma janela de manutenção?), escolha um compilador de programação ou opção
de expressão.
• Em maintenance window run frequency (frequência de execução da janela de manutenção),
especifique com que frequência a janela de manutenção é executada. Se você estiver especificando
uma expressão CRON/Rate, consulte Referência: Expressões cron e rate para o Systems
Manager (p. 1629) para obter mais informações.
• Para Maintenance window duration (Duração da janela de manutenção), especifique o número de
horas que a janela de manutenção tem permissão para ser executada antes do tempo limite.
• Para Maintenance window name (Nome da janela de manutenção), insira um nome para identificar
a janela de manutenção.

7.

Na área Patching operation (Operação de aplicação de patches), escolha se quer verificar os nós
gerenciados para identificar patches ausentes e aplicá-los conforme necessário, ou apenas verificar e
gerar uma lista de patches ausentes.

8.

(Opcional) Na área Additional settings (Configurações adicionais), se algum nó gerenciado de destino
selecionado pertencer a um grupo de patches, você poderá alterar a lista de referência de patches
associada ao grupo de patches. Para fazer isso, siga estas etapas:
1. Escolha o botão ao lado do nome da linha de base de patch associada.
2. Escolha Change patch baseline registration (Alterar o registro da linha de base do patch).
3. Escolha as linhas de base de patch que você deseja especificar para essa configuração,
desmarcando e marcando as caixas de seleção ao lado da linha de base dos nomes dos patches.
4. Escolha Close (Fechar).

Note
Para qualquer nó gerenciado selecionado que não fizer parte de um grupo de patches,
o Patch Manager usa a lista de referência de patches padrão para o tipo de sistema
operacional do nó gerenciado.
9.

Escolha Configure patching.

Se você criou uma janela de manutenção para essa configuração de aplicação de patches, você pode
adicionar ou fazer alterações na configuração de aplicações de patches na área Maintenance Windows do
Systems Manager. Para mais informações, consulte Atualizar ou excluir recursos da janela de manutenção
(console) (p. 750).

Trabalhar com grupos de patches
Para ajudar você a organizar suas iniciativas de aplicação de patches, recomendamos que você adicione
nós gerenciados aos grupos de patches usando etiquetas. Os grupos de patches exigem o uso da chave
de tag Patch Group ou PatchGroup. É necessário usar PatchGroup (sem espaço) se você tiver
permissão para uso de tags nos metadados da instância do EC2. Você pode especificar qualquer valor de
tag, mas a chave da tag precisa ser Patch Group ou PatchGroup. Para obter mais informações sobre
grupos de patches, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).
Depois de agrupar os nós gerenciados usando etiquetas, adicione o valor do grupo de patches a uma lista
de referência de patches. Ao registrar o grupo de patches em uma linha de base de patch, você garante
que os patches corretos sejam instalados durante a aplicação de patches.
Tópicos
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• Tarefa 1: adicionar instâncias do EC2 a um grupo de patches usando tags (p. 1276)
• Tarefa 2: Adicionar nós gerenciados a um grupo de patches usando etiquetas (p. 1277)
• Tarefa 3: Adicionar um grupo de patches a uma linha de base de patches (p. 1277)

Tarefa 1: adicionar instâncias do EC2 a um grupo de patches usando tags
Para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), você pode adicionar tags usando o
console do AWS Systems Manager, o console do Amazon EC2, o comando AWS Command Line Interface
do AWS CLI (create-tags) ou a operação da API, CreateTags.

Important
Não é possível aplicar a tag Patch Group (com um espaço) a uma instância do Amazon EC2
se a opção Allow tags in instance metadata (Permitir tags em metadados de instância) estiver
habilitada na instância. Permitir tags em metadados de instância impede que nomes de chaves de
tag contenham espaços. Se você tiver permissão para tags nos metadados da instância do EC2,
é necessário usar a chave de tag PatchGroup (sem um espaço).

Para adicionar instâncias do EC2 a um grupo de patches (console do AWS Systems Manager)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Na lista Managed instances (Instâncias gerenciadas), selecione o ID de uma instância gerenciada do
EC2 que você deseja configurar para aplicação de patch.

Note
Ao usar o console e a AWS CLI do Amazon EC2, é possível aplicar tags Key = Patch
Group ou Key = PatchGroup a instâncias que ainda não estejam configuradas para uso
com o Systems Manager.
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
4.

Selecione a guia Tags e escolha Edit (Editar).

5.

Na coluna esquerda, insira Patch Group ou PatchGroup. Se você tiver permissão para tags nos
metadados da instância do EC2, é necessário usar PatchGroup (sem um espaço).

6.

Na coluna direita, insira um valor de tag para servir como nome desse grupo de patches.

7.

Escolha Save (Salvar).

8.

Repita esse procedimento para adicionar outras instâncias gerenciadas ao mesmo grupo de patches.

Para adicionar instâncias do EC2 a um grupo de patches (console do Amazon EC2)
1.

Abra o console do Amazon EC2 e depois escolha Instances (Instâncias) no painel de navegação.

2.

Na lista de instâncias, escolha uma instância que você deseja configurar para aplicação de patch.

3.

No menu Actions (Ações), escolha Instance Settings (Configurações da instância), Add/Edit Tags
(Adicionar/editar tags).

4.

Se a instância já tiver uma ou mais tags aplicadas, escolha Create Tag.

5.

Em Key (Chave), insira Patch Group ou PatchGroup. Se você tiver permissão para tags nos
metadados da instância do EC2, é necessário usar PatchGroup (sem um espaço).
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6.

Para Value (Valor), insira um valor para servir como nome desse grupo de patches.

7.

Escolha Save (Salvar).

8.

Repita esse procedimento para adicionar outras instâncias ao mesmo grupo de patches.

Tarefa 2: Adicionar nós gerenciados a um grupo de patches usando etiquetas
Para nós gerenciados híbridos (mi-*) dos dispositivos principais do AWS IoT Greengrass, você pode
adicionar etiquetas usando o console do Systems Manager, o comando da AWS CLI add-tags-toresource ou a operação AddTagsToResource da API. Não é possível adicionar etiquetas para nós
gerenciados híbridos usando o console do Amazon EC2.

Para adicionar nós gerenciados a um grupo de patches (console do Systems Manager)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Na lista Managed instances (Instâncias gerenciadas), escolha um nó gerenciado que você deseja
configurar para aplicação de patch.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
4.

Escolha View details (Exibir detalhes).

5.

Selecione a guia Tags e escolha Edit (Editar).

6.

Na coluna esquerda, insira Patch Group ou PatchGroup. Se você tiver permissão para tags nos
metadados da instância do EC2, é necessário usar PatchGroup (sem um espaço).

7.

Na coluna direita, insira um valor de tag para servir como nome desse grupo de patches.

8.

Escolha Save (Salvar).

9.

Repita esse procedimento para adicionar outros nós gerenciados ao mesmo grupo de patches.

Tarefa 3: Adicionar um grupo de patches a uma linha de base de patches
Para associar uma lista de referência de patches específica aos nós gerenciados, você deve adicionar o
valor do grupo de patches a essa lista. Ao registrar o grupo de patches em uma linha de base de patch,
você pode garantir que os patches corretos sejam instalados durante uma aplicação de patches. Para
obter mais informações sobre grupos de patches, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).

Como adicionar um grupo de patches a uma linha de base de patches (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.

3.

Na lista Patch Baselines (Linhas de referência de patches), escolha a linha de referência de patches
que deseja configurar para o seu grupo de patches.
- ou Se estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha a linha de referência de patches que deseja configurar para seu grupo de patches.
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4.

Escolha Actions (Ações) e depois Modify patch groups (Modificar grupos de patches).

5.

Insira o valor de etiqueta adicionado aos nós gerenciados na seção anterior e escolha Add (Adicionar).

Trabalhar com configurações do Patch Manager
Tópicos
• Integrar o Patch Manager ao AWS Security Hub (p. 1278)

Integrar o Patch Manager ao AWS Security Hub
O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança na AWS. O Security Hub
coleta dados de segurança de Contas da AWS, Serviços da AWS e produtos compatíveis de parceiros.
Com o Security Hub, você pode verificar o ambiente de acordo com os padrões e as melhores práticas do
setor de segurança. O Security Hub ajuda você a analisar suas tendências de segurança e identificar os
problemas de segurança de prioridade mais alta.
Usando a integração entre Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager e o Security Hub, você
pode enviar descobertas sobre nós fora de conformidade do Patch Manager para o Security Hub. Uma
descoberta é o registro observável de uma verificação de segurança ou detecção relacionada à segurança.
O Security Hub pode então incluir essas descobertas relacionadas a patches na análise feita sobre sua
postura de segurança.
Sumário
• Como o Patch Manager envia as descobertas para o Security Hub (p. 1278)
• Tipos de descobertas que o Patch Manager envia (p. 1279)
• Latência para enviar descobertas (p. 1279)
• Repetir quando o Security Hub não estiver disponível (p. 1279)
• Atualizar as descobertas existentes no Security Hub (p. 1279)
• Descoberta típica do Patch Manager (p. 1279)
• Ativar e configurar a integração (p. 1280)
• Como parar de enviar descobertas (p. 1281)

Como o Patch Manager envia as descobertas para o Security Hub
No Security Hub, os problemas de segurança são rastreados como descobertas. Algumas descobertas
provêm de problemas que são detectados por outros Serviços da AWS ou por parceiros terceirizados. O
Security Hub também tem um conjunto de regras que usa para detectar problemas de segurança e gerar
descobertas.
O Patch Manager é um dos recursos do Systems Manager que envia descobertas para o
Security Hub. Depois de executar uma operação de aplicação de patches executando um
documento SSM (AWS-RunPatchBaseline, AWS-RunPatchBaselineAssociation, ouAWSRunPatchBaselineWithHooks), as informações sobre a aplicação de patches serão enviadas aos
recursos de inventário ou conformidade, do AWS Systems Manager ou para ambos. Depois que o
Inventário, a Conformidade ou ambos receberem os dados, o Patch Manager receberá uma notificação.
Então,Patch Manageravalia os dados quanto à precisão, formatação e conformidade. Se todas as
condições forem cumpridas,Patch Managerencaminha os dados para o Security Hub.
O Security Hub fornece ferramentas para gerenciar descobertas em todas essas fontes. Você pode exibir
e filtrar listas de descobertas e exibir detalhes de uma descoberta. Para obter mais informações, consulte
Visualizar descobertas no Guia do usuário do AWS Security Hub. Você também pode rastrear o status
de uma investigação em uma descoberta. Para obter mais informações, consulte Tomar medidas sobre
descobertas no Manual do usuário do AWS Security Hub.
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Todas as descobertas no Security Hub usam um formato JSON padrão chamado AWS Security Finding
Format (ASFF – Formato de Descoberta de Segurança da AWS). O ASFF inclui detalhes sobre a origem
do problema, os recursos afetados e o status atual da descoberta. Para obter mais informações, consulte
AWS Security Finding Format (ASFF) no Manual do usuário do AWS Security Hub.

Tipos de descobertas que o Patch Manager envia
O Patch Manager envia descobertas para o Security Hub usando o AWS Security Finding Format (ASFF).
No ASFF, o campo Types fornece o tipo de descoberta. As descobertas do Patch Manager podem ter os
seguintes valores para Types:
• Verificações de software e configuração/Gerenciamento de patches
O Patch Manager envia uma descoberta por nó gerenciado não compatível. A descoberta é relatada com
o tipo de recurso AwsEc2Instance para que as descobertas possam ser correlacionadas com outras
integrações do Security Hub que relatam tipos de recursos do AwsEc2Instance. O Patch Manager
somente encaminha uma descoberta para o Security Hub se a operação descobrir que a instância não é
compatível. A descoberta inclui os resultados do Resumo do Patch. Para obter mais informações sobre
definições de conformidade, consulte Noções básicas sobre valores de estado de conformidade de
patches (p. 1253). Para obter mais informações sobre o PatchSummary, consulte Resumo de Patchesna
Referência de API do AWS Security Hub.

Latência para enviar descobertas
QuandoPatch ManagerO cria uma nova descoberta, ela costuma ser enviada para o Security Hub em
alguns segundos a duas horas. A velocidade depende do tráfego noRegião da AWSsendo processado
naquele momento.

Repetir quando o Security Hub não estiver disponível
Se houver uma interrupção do serviço, uma função AWS Lambda será executada para colocar as
mensagens de volta na fila principal depois que o serviço estiver sendo executado novamente. Depois que
as mensagens estiverem na fila principal, a tentativa será automática.
Se o Security Hub não estiver disponível,Patch Managertenta enviar novamente as descobertas até que
sejam recebidas.

Atualizar as descobertas existentes no Security Hub
O Patch Manager não atualiza uma descoberta depois de enviar a descoberta para o Security Hub.
Se uma operação de patch for executada em um tipo de recurso AwsEc2Instance para o qual a não
conformidade de patches já foi relatada, e o recurso for novamente considerado fora de conformidade, as
novas descobertas serão enviadas para o Security Hub. Nenhuma descoberta é enviada para recursos em
conformidade, mesmo que tenham estado fora de conformidade antes.

Descoberta típica do Patch Manager
O Patch Manager envia descobertas para o Security Hub por meio do AWS Security Finding Format
(ASFF).
Aqui está um exemplo de uma descoberta típica do Patch Manager.
{

"SchemaVersion": "2018-10-08",
"Id": "arn:aws:patchmanager:us-east-2:111122223333:instance/i-02573cafcfEXAMPLE/document/
AWS-RunPatchBaseline/run-command/d710f5bd-04e3-47b4-82f6-df4e0EXAMPLE",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/ssm-patch-manager",
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"GeneratorId": "d710f5bd-04e3-47b4-82f6-df4e0EXAMPLE",
"AwsAccountId": "111122223333",
"Types": [
"Software & Configuration Checks/Patch Management/Compliance"
],
"CreatedAt": "2021-11-11T22:05:25Z",
"UpdatedAt": "2021-11-11T22:05:25Z",
"Severity": {
"Label": "INFORMATIONAL",
"Normalized": 0
},
"Title": "Systems Manager Patch Summary - Managed Instance Non-Compliant",
"Description": "This AWS control checks whether each instance that is managed by AWS
Systems Manager is in compliance with the rules of the patch baseline that applies to that
instance when a compliance Scan runs.",
"Remediation": {
"Recommendation": {
"Text": "For information about bringing instances into patch compliance, see
'Remediating out-of-compliance instances (Patch Manager)'.",
"Url": "https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/patchcompliance-remediation.html"
}
},
"SourceUrl": "https://us-east-2.console.aws.amazon.com/systems-manager/managed-instances/
i-02573cafcfEXAMPLE/patch?region=us-east-2",
"ProductFields": {
"aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/ssm-patchmanager/arn:aws:patchmanager:us-east-2:111122223333:instance/i-02573cafcfEXAMPLE/document/
AWS-RunPatchBaseline/run-command/d710f5bd-04e3-47b4-82f6-df4e0EXAMPLE",
"aws/securityhub/ProductName": "Systems Manager Patch Manager",
"aws/securityhub/CompanyName": "AWS"
},
"Resources": [
{
"Type": "AwsEc2Instance",
"Id": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"Partition": "aws",
"Region": "us-east-2"
}
],
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
"Status": "NEW"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"PatchSummary": {
"Id": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
"InstalledCount": 45,
"MissingCount": 2,
"FailedCount": 0,
"InstalledOtherCount": 396,
"InstalledRejectedCount": 0,
"InstalledPendingReboot": 0,
"OperationStartTime": "2021-11-11T22:05:06Z",
"OperationEndTime": "2021-11-11T22:05:25Z",
"RebootOption": "NoReboot",
"Operation": "SCAN"
}
}

Ativar e configurar a integração
Para usar aPatch Managercom o Security Hub, você deve ativar o Security Hub. Para obter informações
sobre como habilitar o Hub de segurança, consulte Configurar o Security Hub no Guia do usuário do AWS
Security Hub.
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O procedimento a seguir descreve como integrarPatch Managere Security Hub quando o Security Hub já
estiver ativo, masPatch ManagerA integração está desativada. Você só precisa concluir este procedimento
se a integração foi desativada manualmente.

AdicionarPatch ManagerIntegração com o Security Hub
1.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou -

2.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.
Escolha a guia Configurações.
- ou Se estiver acessando o Patch Manager pela primeira vez na Região da AWS atual, escolha View
predefined patch baselines (Visualizar linhas de referência de patches predefinidas) e, em seguida,
escolha a guia Settings (Configurações).

3.

SobExportar para Security Hub, à direita doDescobertas de conformidade de patch não estão sendo
exportadas para o Security Hub, escolhaHabilitar o.

Como parar de enviar descobertas
Para parar de enviar descobertas para o Security Hub, você pode usar o console ou a API do Security
Hub.
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do AWS Security Hub:
• Desabilitar e habilitar o fluxo de descobertas em uma integração (console)
• Desabilitar e habilitar o fluxo de descobertas em uma integração (Security Hub, API, AWS CLI)

Trabalhar com o Patch ManagerAWS CLI
Esta seção inclui exemplos de comandos da AWS Command Line Interface (AWS CLI) que você pode usar
para realizar tarefas de configuração do Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager.
Para obter uma ilustração do uso da AWS CLI para aplicar um patch a um ambiente de servidor usando a
linha de base de patch personalizada, consulte Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de servidor
(AWS CLI) (p. 1310).
Para obter mais informações sobre como usar a AWS CLI para tarefas do AWS Systems Manager,
consulte a Seção do AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.
Tópicos
•
•
•
•

Comandos da AWS CLI para linhas de base de patches (p. 1281)
Comandos da AWS CLI para grupos de patches (p. 1291)
Comandos da AWS CLI para visualizar resumos e detalhes de patches (p. 1295)
Comandos da AWS CLI para verificação e correção de nós gerenciados (p. 1302)

Comandos da AWS CLI para linhas de base de patches
Exemplo de comandos para linhas de base de patch
• Criar uma linha de base de patch (p. 1282)
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• Criar uma linha de base de patch com repositórios personalizados para diferentes versões do
SO (p. 1283)
• Atualizar uma linha de base de patch (p. 1284)
• Renomear uma linha de base de patch (p. 1285)
• Excluir uma linha de base de patch (p. 1286)
• Listar todas as linhas de base de patch (p. 1286)
• Listar todas as listas de referência de patches fornecidas pela AWS (p. 1287)
• Listar minhas linhas de base de patches (p. 1288)
• Exibir uma linha de base de patch (p. 1288)
• Obter a linha de base padrão de patch (p. 1290)
• Definir uma linha de base de patch personalizada como padrão (p. 1290)
• Redefinir uma lista de referência de patches da AWS como padrão (p. 1290)
• Marcar uma linha de base de patch (p. 1291)
• Listar as tags para uma linha de base de patch (p. 1291)
• Remover uma tag de uma linha de base de patch (p. 1291)

Criar uma linha de base de patch
O comando a seguir cria uma lista de referência de patches que aprova todas as atualizações de
segurança críticas e importantes para o Windows Server 2012 R2 alguns dias após o lançamento.
Os patches também foram especificados para as listas de patches Approved (Aprovado) e Rejected
(Rejeitado). Além disso, a linha de base de patch foi marcada para indicar que é para um ambiente de
produção.
Linux & macOS
aws ssm create-patch-baseline \
--name "Windows-Server-2012R2" \
--tags "Key=Environment,Value=Production" \
--description "Windows Server 2012 R2, Important and Critical security updates" \
--approved-patches "KB2032276,MS10-048" \
--rejected-patches "KB2124261" \
--rejected-patches-action "ALLOW_AS_DEPENDENCY" \
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Important,Critical]},
{Key=CLASSIFICATION,Values=SecurityUpdates},
{Key=PRODUCT,Values=WindowsServer2012R2}]},ApproveAfterDays=5}]"

Windows
aws ssm create-patch-baseline ^
--name "Windows-Server-2012R2" ^
--tags "Key=Environment,Value=Production" ^
--description "Windows Server 2012 R2, Important and Critical security updates" ^
--approved-patches "KB2032276,MS10-048" ^
--rejected-patches "KB2124261" ^
--rejected-patches-action "ALLOW_AS_DEPENDENCY" ^
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Important,Critical]},
{Key=CLASSIFICATION,Values=SecurityUpdates},
{Key=PRODUCT,Values=WindowsServer2012R2}]},ApproveAfterDays=5}]"

O sistema retorna informações como as seguintes.
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{
}

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Criar uma linha de base de patch com repositórios personalizados para diferentes
versões do SO
Aplica-se somente aos nós gerenciados do Linux. O comando a seguir mostra como especificar o
repositório de patches a ser usado para uma determinada versão do sistema operacional . Este exemplo
usa um repositório de origem ativado por padrão no Amazon Linux 2017.09, mas pode ser adaptado para
outro repositório de origem que você tenha configurado para um nó gerenciado.

Note
Para demonstrar melhor este comando mais complexo, estamos usando a opção --cli-inputjson com opções adicionais armazenadas em um arquivo JSON externo.
1.

Crie um arquivo JSON com um nome como my-patch-repository.json e adicione o seguinte
conteúdo a ele:
{

"Description": "My patch repository for Amazon Linux 2017.09",
"Name": "Amazon-Linux-2017.09",
"OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
"ApprovalRules": {
"PatchRules": [
{
"ApproveAfterDays": 7,
"EnableNonSecurity": true,
"PatchFilterGroup": {
"PatchFilters": [
{
"Key": "SEVERITY",
"Values": [
"Important",
"Critical"
]
},
{
"Key": "CLASSIFICATION",
"Values": [
"Security",
"Bugfix"
]
},
{
"Key": "PRODUCT",
"Values": [
"AmazonLinux2017.09"
]
}
]
}
}
]
},
"Sources": [
{
"Name": "My-AL2017.09",
"Products": [
"AmazonLinux2017.09"
],
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"Configuration": "[amzn-main] \nname=amzn-main-Base\nmirrorlist=http://
repo./$awsregion./$awsdomain//$releasever/main/mirror.list //nmirrorlist_expire=300//
nmetadata_expire=300 \npriority=10 \nfailovermethod=priority \nfastestmirror_enabled=0
\ngpgcheck=1 \ngpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-amazon-ga \nenabled=1
\nretries=3 \ntimeout=5\nreport_instanceid=yes"
}
]
}

2.

No diretório em que você salvou o arquivo, execute o seguinte comando:
aws ssm create-patch-baseline --cli-input-json file://my-patch-repository.json

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE"

}

Atualizar uma linha de base de patch
O comando a seguir adiciona dois patches como rejeitados e um patch como aprovado para uma linha de
base de patch existente.

Note
Para obter mais informações sobre os formatos aceitos de listas de patches aprovados e
rejeitados, consulte Sobre formatos de nomes de pacotes para listas de patches aprovados e
rejeitados (p. 1217).
Linux & macOS
aws ssm update-patch-baseline \
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE \
--rejected-patches "KB2032276" "MS10-048" \
--approved-patches "KB2124261"

Windows
aws ssm update-patch-baseline ^
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE ^
--rejected-patches "KB2032276" "MS10-048" ^
--approved-patches "KB2124261"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE",
"Name":"Windows-Server-2012R2",
"RejectedPatches":[
"KB2032276",
"MS10-048"
],
"GlobalFilters":{
"PatchFilters":[
},

]
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}

"ApprovalRules":{
"PatchRules":[
{
"PatchFilterGroup":{
"PatchFilters":[
{
"Values":[
"Important",
"Critical"
],
"Key":"MSRC_SEVERITY"
},
{
"Values":[
"SecurityUpdates"
],
"Key":"CLASSIFICATION"
},
{
"Values":[
"WindowsServer2012R2"
],
"Key":"PRODUCT"
}
]
},
"ApproveAfterDays":5
}
]
},
"ModifiedDate":1481001494.035,
"CreatedDate":1480997823.81,
"ApprovedPatches":[
"KB2124261"
],
"Description":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical security updates"

Renomear uma linha de base de patch
Linux & macOS
aws ssm update-patch-baseline \
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE \
--name "Windows-Server-2012-R2-Important-and-Critical-Security-Updates"

Windows
aws ssm update-patch-baseline ^
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE ^
--name "Windows-Server-2012-R2-Important-and-Critical-Security-Updates"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE",
"Name":"Windows-Server-2012-R2-Important-and-Critical-Security-Updates",
"RejectedPatches":[
"KB2032276",
"MS10-048"
],
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"GlobalFilters":{
"PatchFilters":[

}

]
},
"ApprovalRules":{
"PatchRules":[
{
"PatchFilterGroup":{
"PatchFilters":[
{
"Values":[
"Important",
"Critical"
],
"Key":"MSRC_SEVERITY"
},
{
"Values":[
"SecurityUpdates"
],
"Key":"CLASSIFICATION"
},
{
"Values":[
"WindowsServer2012R2"
],
"Key":"PRODUCT"
}
]
},
"ApproveAfterDays":5
}
]
},
"ModifiedDate":1481001795.287,
"CreatedDate":1480997823.81,
"ApprovedPatches":[
"KB2124261"
],
"Description":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical security updates"

Excluir uma linha de base de patch
aws ssm delete-patch-baseline --baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Listar todas as linhas de base de patch
aws ssm describe-patch-baselines

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
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"BaselineIdentities":[
{
"BaselineName":"AWS-DefaultPatchBaseline",
"DefaultBaseline":true,
"BaselineDescription":"Default Patch Baseline Provided by AWS.",
"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"
},
{
"BaselineName":"Windows-Server-2012R2",
"DefaultBaseline":false,
"BaselineDescription":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical security
updates",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"
}
]
}

Este é um exemplo de outro comando que lista todas as listas de referência de patch em uma Região da
AWS.
Linux & macOS
aws ssm describe-patch-baselines \
--region us-east-2 \
--filters "Key=OWNER,Values=[All]"

Windows
aws ssm describe-patch-baselines ^
--region us-east-2 ^
--filters "Key=OWNER,Values=[All]"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineIdentities":[
{
"BaselineName":"AWS-DefaultPatchBaseline",
"DefaultBaseline":true,
"BaselineDescription":"Default Patch Baseline Provided by AWS.",
"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"
},
{
"BaselineName":"Windows-Server-2012R2",
"DefaultBaseline":false,
"BaselineDescription":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical security
updates",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"
}
]
}

Listar todas as listas de referência de patches fornecidas pela AWS
Linux & macOS
aws ssm describe-patch-baselines \
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--region us-east-2 \
--filters "Key=OWNER,Values=[AWS]"

Windows
aws ssm describe-patch-baselines ^
--region us-east-2 ^
--filters "Key=OWNER,Values=[AWS]"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineIdentities":[
{
"BaselineName":"AWS-DefaultPatchBaseline",
"DefaultBaseline":true,
"BaselineDescription":"Default Patch Baseline Provided by AWS.",
"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"
}
]
}

Listar minhas linhas de base de patches
Linux & macOS
aws ssm describe-patch-baselines \
--region us-east-2 \
--filters "Key=OWNER,Values=[Self]"

Windows
aws ssm describe-patch-baselines ^
--region us-east-2 ^
--filters "Key=OWNER,Values=[Self]"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineIdentities":[
{
"BaselineName":"Windows-Server-2012R2",
"DefaultBaseline":false,
"BaselineDescription":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical security
updates",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"
}
]

}

Exibir uma linha de base de patch
aws ssm get-patch-baseline --baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE
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Note
Para listas de referência de patches personalizadas, você pode especificar o ID da lista
de referência de patches ou o Amazon Resource Name (ARN) completo. Para a lista de
referência de patches fornecida pela AWS, você deve especificar o ARN completo. Por exemplo,
arn:aws:ssm:us-east-2:075727635805:patchbaseline/pb-0c10e65780EXAMPLE.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE",
"Name":"Windows-Server-2012R2",
"PatchGroups":[
"Web Servers"
],
"RejectedPatches":[
],
"GlobalFilters":{
"PatchFilters":[
]
},
"ApprovalRules":{
"PatchRules":[
{
"PatchFilterGroup":{
"PatchFilters":[
{
"Values":[
"Important",
"Critical"
],
"Key":"MSRC_SEVERITY"
},
{
"Values":[
"SecurityUpdates"
],
"Key":"CLASSIFICATION"
},
{
"Values":[
"WindowsServer2012R2"
],
"Key":"PRODUCT"
}
]
},
"ApproveAfterDays":5
}
]
},
"ModifiedDate":1480997823.81,
"CreatedDate":1480997823.81,
"ApprovedPatches":[

}

],
"Description":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical security updates"
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Obter a linha de base padrão de patch
aws ssm get-default-patch-baseline --region us-east-2

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/pb-0c10e65780EXAMPLE"

Definir uma linha de base de patch personalizada como padrão
Linux & macOS
aws ssm register-default-patch-baseline \
--region us-east-2 \
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

Windows
aws ssm register-default-patch-baseline ^
--region us-east-2 ^
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Redefinir uma lista de referência de patches da AWS como padrão
Linux & macOS
aws ssm register-default-patch-baseline \
--region us-east-2 \
--baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"

Windows
aws ssm register-default-patch-baseline ^
--region us-east-2 ^
--baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"
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Marcar uma linha de base de patch
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" \
--tags "Key=Project,Value=Testing"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" ^
--tags "Key=Project,Value=Testing"

Listar as tags para uma linha de base de patch
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

Remover uma tag de uma linha de base de patch
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" \
--tag-keys "Project"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" ^
--tag-keys "Project"

Comandos da AWS CLI para grupos de patches
Comandos de exemplo para grupos de patches
• Criar um grupo de patches (p. 1292)
• Registrar um grupo de patches "web servers" em uma linha de base de patches (p. 1293)
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• Registrar um grupo de patches "Backend" na lista de referência de patches fornecida pela
AWS (p. 1293)
• Exibir registros de grupos de patches (p. 1294)
• Cancelar o registro de um grupo de patches de uma linha de base de patch (p. 1294)

Criar um grupo de patches
Para ajudar você a organizar suas iniciativas de aplicação de patches, recomendamos que você adicione
nós gerenciados aos grupos de patches usando etiquetas. Os grupos de patches exigem o uso da chave
de tag Patch Group ou PatchGroup. Se você tiver permissão para tags nos metadados da instância do
EC2, é necessário usar PatchGroup (sem um espaço). Você pode especificar qualquer valor de tag, mas
a chave da tag precisa ser Patch Group ou PatchGroup. Para obter mais informações sobre grupos de
patches, consulte Sobre grupos de patches (p. 1218).
Depois de agrupar os nós gerenciados usando etiquetas, adicione o valor do grupo de patches a uma lista
de referência de patches. Ao registrar o grupo de patches em uma linha de base de patch, você garante
que os patches corretos sejam instalados durante a aplicação de patches.

Tarefa 1: adicionar instâncias do EC2 a um grupo de patches usando tags
Note
Ao usar o console e a AWS CLI do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), é possível
aplicar as tags Key = Patch Group ou Key = PatchGroup a instâncias que ainda não
estejam configuradas para uso com o Systems Manager. Se uma instância do EC2 que você
espere ver no Patch Manager não estiver listada após a aplicação da tag Patch Group ou Key
= PatchGroup, consulte Solução de problemas de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842)
para obter dicas de solução de problemas.
Execute o comando a seguir para adicionar a tag PatchGroup a uma instância do EC2.
aws ec2 create-tags --resources "i-1234567890abcdef0" --tags
"Key=PatchGroup,Value=GroupValue"

Tarefa 2: Adicionar nós gerenciados a um grupo de patches usando etiquetas
Execute o comando a seguir para adicionar a etiqueta PatchGroup a um nó gerenciado.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "ManagedInstance" \
--resource-id "mi-0123456789abcdefg" \
--tags "Key=PatchGroup,Value=GroupValue"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "ManagedInstance" ^
--resource-id "mi-0123456789abcdefg" ^
--tags "Key=PatchGroup,Value=GroupValue"

Tarefa 3: Adicionar um grupo de patches a uma linha de base de patches
Execute o comando a seguir para associar um valor de tag PatchGroup à linha de base de patch
especificada.

1292

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalhar com o Patch ManagerAWS CLI

Linux & macOS
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" \
--patch-group "Development"

Windows
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group ^
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" ^
--patch-group "Development"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"PatchGroup": "Development",
"BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE"

Registrar um grupo de patches "web servers" em uma linha de base de patches
Linux & macOS
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" \
--patch-group "Web Servers"

Windows
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group ^
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE" ^
--patch-group "Web Servers"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"PatchGroup":"Web Servers",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Registrar um grupo de patches "Backend" na lista de referência de patches
fornecida pela AWS
Linux & macOS
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
--region us-east-2 \
--baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE" \
--patch-group "Backend"

Windows
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group ^
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--region us-east-2 ^
--baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE" ^
--patch-group "Backend"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"PatchGroup":"Backend",
"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/pb-0c10e65780EXAMPLE"

Exibir registros de grupos de patches
aws ssm describe-patch-groups --region us-east-2

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"PatchGroupPatchBaselineMappings":[
{
"PatchGroup":"Backend",
"BaselineIdentity":{
"BaselineName":"AWS-DefaultPatchBaseline",
"DefaultBaseline":false,
"BaselineDescription":"Default Patch Baseline Provided by AWS.",
"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"
}
},
{
"PatchGroup":"Web Servers",
"BaselineIdentity":{
"BaselineName":"Windows-Server-2012R2",
"DefaultBaseline":true,
"BaselineDescription":"Windows Server 2012 R2, Important and Critical updates",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"
}
}
]
}

Cancelar o registro de um grupo de patches de uma linha de base de patch
Linux & macOS
aws ssm deregister-patch-baseline-for-patch-group \
--region us-east-2 \
--patch-group "Production" \
--baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"

Windows
aws ssm deregister-patch-baseline-for-patch-group ^
--region us-east-2 ^
--patch-group "Production" ^
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--baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/
pb-0c10e65780EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"PatchGroup":"Production",
"BaselineId":"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:patchbaseline/pb-0c10e65780EXAMPLE"

Comandos da AWS CLI para visualizar resumos e detalhes de
patches
Comandos de exemplo para exibição de resumos e detalhes de patches
• Obter todos os patches definidos por uma linha de base de patch (p. 1295)
• Obtenha todos os patches para o AmazonLinux2018.03 que tenha uma classificação de SECURITY e
uma gravidade Critical (p. 1296)
• Obtenha todos os patches para o Windows Server 2012 que tenham a gravidade MSRC como
Critical. (p. 1297)
• Obter todos os patches disponíveis (p. 1297)
• Obter estados de resumo de patches por nó gerenciado (p. 1299)
• Obter detalhes da conformidade de patches para um nó gerenciado (p. 1300)
• Visualizar os resultados de conformidade dos patches (AWS CLI) (p. 1300)

Obter todos os patches definidos por uma linha de base de patch
Note
Esse comando é compatível com listas de referência de patches do Windows Server.
Linux & macOS
aws ssm describe-effective-patches-for-patch-baseline \
--region us-east-2 \
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

Windows
aws ssm describe-effective-patches-for-patch-baseline ^
--region us-east-2 ^
--baseline-id "pb-0c10e65780EXAMPLE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"NextToken":"--token string truncated--",
"EffectivePatches":[
{
"PatchStatus":{
"ApprovalDate":1384711200.0,
"DeploymentStatus":"APPROVED"
},
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},
{

"Patch":{
"ContentUrl":"https://support.microsoft.com/en-us/kb/2876331",
"ProductFamily":"Windows",
"Product":"WindowsServer2012R2",
"Vendor":"Microsoft",
"Description":"A security issue has been identified in a Microsoft software
product that could affect your system. You can help protect your system
by installing this update from Microsoft. For a complete listing of the
issues that are included in this update, see the associated Microsoft
Knowledge Base article. After you install this update, you may have to
restart your system.",
"Classification":"SecurityUpdates",
"Title":"Security Update for Windows Server 2012 R2 Preview (KB2876331)",
"ReleaseDate":1384279200.0,
"MsrcClassification":"Critical",
"Language":"All",
"KbNumber":"KB2876331",
"MsrcNumber":"MS13-089",
"Id":"e74ccc76-85f0-4881-a738-59e9fc9a336d"
}
"PatchStatus":{
"ApprovalDate":1428858000.0,
"DeploymentStatus":"APPROVED"
},
"Patch":{
"ContentUrl":"https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355",
"ProductFamily":"Windows",
"Product":"WindowsServer2012R2",
"Vendor":"Microsoft",
"Description":"Windows Server 2012 R2 Update is a cumulative
set of security updates, critical updates and updates. You
must install Windows Server 2012 R2 Update to ensure that
your computer can continue to receive future Windows Updates,
including security updates. For a complete listing of the
issues that are included in this update, see the associated
Microsoft Knowledge Base article for more information. After
you install this item, you may have to restart your computer.",
"Classification":"SecurityUpdates",
"Title":"Windows Server 2012 R2 Update (KB2919355)",
"ReleaseDate":1428426000.0,
"MsrcClassification":"Critical",
"Language":"All",
"KbNumber":"KB2919355",
"MsrcNumber":"MS14-018",
"Id":"8452bac0-bf53-4fbd-915d-499de08c338b"
}

}
---output truncated---

Obtenha todos os patches para o AmazonLinux2018.03 que tenha uma
classificação de SECURITY e uma gravidade Critical
Linux & macOS
aws ssm describe-available-patches \
--region us-east-2 \
--filters Key=PRODUCT,Values=AmazonLinux2018.03 Key=SEVERITY,Values=Critical

Windows
aws ssm describe-available-patches ^
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--region us-east-2 ^
--filters Key=PRODUCT,Values=AmazonLinux2018.03 Key=SEVERITY,Values=Critical

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Patches": [
{
"AdvisoryIds": ["ALAS-2011-1"],
"BugzillaIds": [ "1234567" ],
"Classification": "SECURITY",
"CVEIds": [ "CVE-2011-3192"],
"Name": "zziplib",
"Epoch": "0",
"Version": "2.71",
"Release": "1.3.amzn1",
"Arch": "i686",
"Product": "AmazonLinux2018.03",
"ReleaseDate": 1590519815,
"Severity": "CRITICAL"
}
]

}
---output truncated---

Obtenha todos os patches para o Windows Server 2012 que tenham a gravidade
MSRC como Critical.
Linux & macOS
aws ssm describe-available-patches \
--region us-east-2 \
--filters Key=PRODUCT,Values=WindowsServer2012 Key=MSRC_SEVERITY,Values=Critical

Windows
aws ssm describe-available-patches ^
--region us-east-2 ^
--filters Key=PRODUCT,Values=WindowsServer2012 Key=MSRC_SEVERITY,Values=Critical

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Patches":[
{
"ContentUrl":"https://support.microsoft.com/en-us/kb/2727528",
"ProductFamily":"Windows",
"Product":"WindowsServer2012",
"Vendor":"Microsoft",
"Description":"A security issue has been identified that could
allow an unauthenticated remote attacker to compromise your
system and gain control over it. You can help protect your
system by installing this update from Microsoft. After you
install this update, you may have to restart your system.",
"Classification":"SecurityUpdates",
"Title":"Security Update for Windows Server 2012 (KB2727528)",
"ReleaseDate":1352829600.0,
"MsrcClassification":"Critical",
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},
{

}

"Language":"All",
"KbNumber":"KB2727528",
"MsrcNumber":"MS12-072",
"Id":"1eb507be-2040-4eeb-803d-abc55700b715"
"ContentUrl":"https://support.microsoft.com/en-us/kb/2729462",
"ProductFamily":"Windows",
"Product":"WindowsServer2012",
"Vendor":"Microsoft",
"Description":"A security issue has been identified that could
allow an unauthenticated remote attacker to compromise your
system and gain control over it. You can help protect your
system by installing this update from Microsoft. After you
install this update, you may have to restart your system.",
"Classification":"SecurityUpdates",
"Title":"Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 on
Windows 8 and Windows Server 2012 for x64-based Systems (KB2729462)",
"ReleaseDate":1352829600.0,
"MsrcClassification":"Critical",
"Language":"All",
"KbNumber":"KB2729462",
"MsrcNumber":"MS12-074",
"Id":"af873760-c97c-4088-ab7e-5219e120eab4"

---output truncated---

Obter todos os patches disponíveis
aws ssm describe-available-patches --region us-east-2

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"NextToken":"--token string truncated--",
"Patches":[
{
"ContentUrl":"https://support.microsoft.com/en-us/kb/2032276",
"ProductFamily":"Windows",
"Product":"WindowsServer2008R2",
"Vendor":"Microsoft",
"Description":"A security issue has been identified that could allow an
unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain
control over it. You can help protect your system by installing this
update from Microsoft. After you install this update, you may have to
restart your system.",
"Classification":"SecurityUpdates",
"Title":"Security Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2032276)",
"ReleaseDate":1279040400.0,
"MsrcClassification":"Important",
"Language":"All",
"KbNumber":"KB2032276",
"MsrcNumber":"MS10-043",
"Id":"8692029b-a3a2-4a87-a73b-8ea881b4b4d6"
},
{
"ContentUrl":"https://support.microsoft.com/en-us/kb/2124261",
"ProductFamily":"Windows",
"Product":"Windows7",
"Vendor":"Microsoft",
"Description":"A security issue has been identified that could allow
an unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain
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control over it. You can help protect your system by installing this
update from Microsoft. After you install this update, you may have
to restart your system.",
"Classification":"SecurityUpdates",
"Title":"Security Update for Windows 7 (KB2124261)",
"ReleaseDate":1284483600.0,
"MsrcClassification":"Important",
"Language":"All",
"KbNumber":"KB2124261",
"MsrcNumber":"MS10-065",
"Id":"12ef1bed-0dd2-4633-b3ac-60888aa8ba33"

}
---output truncated---

Obter estados de resumo de patches por nó gerenciado
O resumo por nó gerenciado fornece uma série de patches nos seguintes estados por nó: "NotApplicable",
"Missing", "Failed", "InstalledOther" e "Installed".
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-patch-states \
--instance-ids i-08ee91c0b17045407 i-09a618aec652973a9

Windows
aws ssm describe-instance-patch-states ^
--instance-ids i-08ee91c0b17045407 i-09a618aec652973a9

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"InstancePatchStates":[
{
"InstanceId": "i-08ee91c0b17045407",
"PatchGroup": "",
"BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
"SnapshotId": "6d03d6c5-f79d-41d0-8d0e-00a9aEXAMPLE",
"InstalledCount": 50,
"InstalledOtherCount": 353,
"InstalledPendingRebootCount": 0,
"InstalledRejectedCount": 0,
"MissingCount": 0,
"FailedCount": 0,
"UnreportedNotApplicableCount": -1,
"NotApplicableCount": 671,
"OperationStartTime": "2020-01-24T12:37:56-08:00",
"OperationEndTime": "2020-01-24T12:37:59-08:00",
"Operation": "Scan",
"RebootOption": "NoReboot"
},
{
"InstanceId": "i-09a618aec652973a9",
"PatchGroup": "",
"BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
"SnapshotId": "c7e0441b-1eae-411b-8aa7-973e6EXAMPLE",
"InstalledCount": 36,
"InstalledOtherCount": 396,
"InstalledPendingRebootCount": 0,
"InstalledRejectedCount": 0,
"MissingCount": 3,
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"FailedCount": 0,
"UnreportedNotApplicableCount": -1,
"NotApplicableCount": 420,
"OperationStartTime": "2020-01-24T12:37:34-08:00",
"OperationEndTime": "2020-01-24T12:37:37-08:00",
"Operation": "Scan",
"RebootOption": "NoReboot"

}
---output truncated---

Obter detalhes da conformidade de patches para um nó gerenciado
aws ssm describe-instance-patches --instance-id i-08ee91c0b17045407

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"NextToken":"--token string truncated--",
"Patches":[
{
"Title": "bind-libs.x86_64:32:9.8.2-0.68.rc1.60.amzn1",
"KBId": "bind-libs.x86_64",
"Classification": "Security",
"Severity": "Important",
"State": "Installed",
"InstalledTime": "2019-08-26T11:05:24-07:00"
},
{
"Title": "bind-utils.x86_64:32:9.8.2-0.68.rc1.60.amzn1",
"KBId": "bind-utils.x86_64",
"Classification": "Security",
"Severity": "Important",
"State": "Installed",
"InstalledTime": "2019-08-26T11:05:32-07:00"
},
{
"Title": "dhclient.x86_64:12:4.1.1-53.P1.28.amzn1",
"KBId": "dhclient.x86_64",
"Classification": "Security",
"Severity": "Important",
"State": "Installed",
"InstalledTime": "2019-08-26T11:05:31-07:00"
},
---output truncated---

Visualizar os resultados de conformidade dos patches (AWS CLI)
Para visualizar os resultados de conformidade de patches para um único nó gerenciado
Execute o seguinte comando na AWS Command Line Interface (AWS CLI) para exibir os resultados de
conformidade do patch para um único nó gerenciado.
aws ssm describe-instance-patch-states --instance-id instance-id

Substitua instance-id pelo ID do nó gerenciado para o qual você deseja visualizar os resultados, no
formato i-02573cafcfEXAMPLE ou mi-0282f7c436EXAMPLE.
O sistema retorna informações como as seguintes.
{
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}

"InstancePatchStates": [
{
"InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
"PatchGroup": "mypatchgroup",
"BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
"SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
"CriticalNonCompliantCount": 2,
"SecurityNonCompliantCount": 2,
"OtherNonCompliantCount": 1,
"InstalledCount": 123,
"InstalledOtherCount": 334,
"InstalledPendingRebootCount": 0,
"InstalledRejectedCount": 0,
"MissingCount": 1,
"FailedCount": 2,
"UnreportedNotApplicableCount": 11,
"NotApplicableCount": 2063,
"OperationStartTime": "2021-05-03T11:00:56-07:00",
"OperationEndTime": "2021-05-03T11:01:09-07:00",
"Operation": "Scan",
"LastNoRebootInstallOperationTime": "2020-06-14T12:17:41-07:00",
"RebootOption": "RebootIfNeeded"
}
]

Para visualizar um resumo da contagem de patches para todas as instâncias do EC2 em uma região
Odescribe-instance-patch-statesO oferece suporte à recuperação de resultados para apenas
uma instância gerenciada por vez. No entanto, usando um script personalizado com odescribeinstance-patch-states, você pode gerar um relatório mais granular.
Por exemplo, se a ferramenta de filtro jq estiver instalada na máquina local, você poderá executar o
seguinte comando para identificar qual de suas instâncias do EC2 em uma determinada Região da AWS
tem um status InstalledPendingReboot:
aws ssm describe-instance-patch-states \
--instance-ids $(aws ec2 describe-instances --region region | jq
'.Reservations[].Instances[] | .InstanceId' | tr '\n|"' ' ') \
--output text --query 'InstancePatchStates[*].{Instance:InstanceId,
InstalledPendingRebootCount:InstalledPendingRebootCount}'

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com o AWS
Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma lista dos valores
de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service endpoints
(Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web Services.
Por exemplo:
aws ssm describe-instance-patch-states \
--instance-ids $(aws ec2 describe-instances --region us-east-2 | jq
'.Reservations[].Instances[] | .InstanceId' | tr '\n|"' ' ') \
--output text --query 'InstancePatchStates[*].{Instance:InstanceId,
InstalledPendingRebootCount:InstalledPendingRebootCount}'

O sistema retorna informações como as seguintes.
1
0
3

i-02573cafcfEXAMPLE
i-0471e04240EXAMPLE
i-07782c72faEXAMPLE
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6
0
1
0
7
7

i-083b678d37EXAMPLE
i-03a530a2d4EXAMPLE
i-01f68df0d0EXAMPLE
i-0a39c0f214EXAMPLE
i-0903a5101eEXAMPLE
i-03823c2fedEXAMPLE

Além deInstalledPendingRebootCount, a lista de tipos de contagem que você pode pesquisar inclui
o seguinte:
• CriticalNonCompliantCount
• SecurityNonCompliantCount
• OtherNonCompliantCount
• UnreportedNotApplicableCount
• InstalledPendingRebootCount
• FailedCount
• NotApplicableCount
• InstalledRejectedCount
• InstalledOtherCount
• MissingCount
• InstalledCount

Comandos da AWS CLI para verificação e correção de nós
gerenciados
Depois de executar os seguintes comandos para verificar a conformidade do patch ou instalar
patches, você pode usar comandos no Comandos da AWS CLI para visualizar resumos e detalhes de
patches (p. 1295) para exibir informações sobre o status e a conformidade do patch.
Exemplos de comandos
• Verificar a conformidade dos patches (AWS CLI) em nós gerenciados (p. 1302)
• Instalar patches em nós gerenciados (AWS CLI) (p. 1304)

Verificar a conformidade dos patches (AWS CLI) em nós gerenciados
Para verificar a conformidade dos patches em nós gerenciados
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name 'AWS-RunPatchBaseline' \
--targets Key=InstanceIds,Values='i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE' \
--parameters 'Operation=Scan' \
--timeout-seconds 600

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" ^
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--targets Key=InstanceIds,Values="i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE" ^
--parameters "Operation=Scan" ^
--timeout-seconds 600

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Command": {
"CommandId": "a04ed06c-8545-40f4-87c2-a0babEXAMPLE",
"DocumentName": "AWS-RunPatchBaseline",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"Comment": "",
"ExpiresAfter": 1621974475.267,
"Parameters": {
"Operation": [
"Scan"
]
},
"InstanceIds": [],
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE,
i-0471e04240EXAMPLE"
]
}
],
"RequestedDateTime": 1621952275.267,
"Status": "Pending",
"StatusDetails": "Pending",
"TimeoutSeconds": 600,
---output truncated---

}

}

Para verificar os nós gerenciados quanto à conformidade do patch por etiqueta do grupo de patches
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name 'AWS-RunPatchBaseline' \
--targets Key='tag:PatchGroup',Values='Web servers' \
--parameters 'Operation=Scan' \
--timeout-seconds 600

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" ^
--targets Key="tag:PatchGroup",Values="Web servers" ^
--parameters "Operation=Scan" ^
--timeout-seconds 600

O sistema retorna informações como as seguintes.
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{

"Command": {
"CommandId": "87a448ee-8adc-44e0-b4d1-6b429EXAMPLE",
"DocumentName": "AWS-RunPatchBaseline",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"Comment": "",
"ExpiresAfter": 1621974983.128,
"Parameters": {
"Operation": [
"Scan"
]
},
"InstanceIds": [],
"Targets": [
{
"Key": "tag:PatchGroup",
"Values": [
"Web servers"
]
}
],
"RequestedDateTime": 1621952783.128,
"Status": "Pending",
"StatusDetails": "Pending",
"TimeoutSeconds": 600,
---output truncated---

}

}

Instalar patches em nós gerenciados (AWS CLI)
Para instalar patches em nós gerenciados específicos
Execute o comando a seguir.

Note
Os nós gerenciados de destino são reinicializados conforme necessário para concluir a
instalação do patch. Para mais informações, consulte Sobre o documento do SSM do AWSRunPatchBaseline (p. 1181).
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name 'AWS-RunPatchBaseline' \
--targets Key=InstanceIds,Values='i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE' \
--parameters 'Operation=Install' \
--timeout-seconds 600

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" ^
--targets Key=InstanceIds,Values="i-02573cafcfEXAMPLE,i-0471e04240EXAMPLE" ^
--parameters "Operation=Install" ^
--timeout-seconds 600

O sistema retorna informações como as seguintes.
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{

"Command": {
"CommandId": "5f403234-38c4-439f-a570-93623EXAMPLE",
"DocumentName": "AWS-RunPatchBaseline",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"Comment": "",
"ExpiresAfter": 1621975301.791,
"Parameters": {
"Operation": [
"Install"
]
},
"InstanceIds": [],
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-02573cafcfEXAMPLE,
i-0471e04240EXAMPLE"
]
}
],
"RequestedDateTime": 1621953101.791,
"Status": "Pending",
"StatusDetails": "Pending",
"TimeoutSeconds": 600,
---output truncated---

}

}

Para instalar patches em nós gerenciados em um grupo de patches específico
Execute o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name 'AWS-RunPatchBaseline' \
--targets Key='tag:PatchGroup',Values='Web servers' \
-parameters 'Operation=Install' \
--timeout-seconds 600

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPatchBaseline" ^
--targets Key="tag:PatchGroup",Values="Web servers" ^
--parameters "Operation=Install" ^
--timeout-seconds 600

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"Command": {
"CommandId": "fa44b086-7d36-4ad5-ac8d-627ecEXAMPLE",
"DocumentName": "AWS-RunPatchBaseline",
"DocumentVersion": "$DEFAULT",
"Comment": "",
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"ExpiresAfter": 1621975407.865,
"Parameters": {
"Operation": [
"Install"
]
},
"InstanceIds": [],
"Targets": [
{
"Key": "tag:PatchGroup",
"Values": [
"Web servers"
]
}
],
"RequestedDateTime": 1621953207.865,
"Status": "Pending",
"StatusDetails": "Pending",
"TimeoutSeconds": 600,
---output truncated--}

}

Demonstrações do AWS Systems ManagerPatch
Manager
As demonstrações nesta seção demonstram como usar o Patch Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, para vários cenários de aplicação de patches.
Tópicos
• Demonstração: criar uma lista de referência de patches para instalar o Windows Service Packs
(console) (p. 1306)
• Demonstração: atualizar dependências de aplicações, corrigir um nó gerenciado e executar uma
verificação de integridade específica da aplicação. (p. 1308)
• Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de servidor (AWS CLI) (p. 1310)

Demonstração: criar uma lista de referência de patches para
instalar o Windows Service Packs (console)
Ao criar uma lista de referência de patches personalizada, é possível especificar que todos, alguns ou
apenas um tipo de patch compatível está instalado.
Nas listas de referência de patches do Windows, é possível selecionar ServicePacks como a única
opção Classificação para limitar atualizações de patch somente para Service Packs. Os Service Packs
podem ser instalados automaticamente pelo Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager,
desde que a atualização esteja disponível no Windows Update ou no Windows Server Update Services
(WSUS).
É possível configurar uma lista de referência de patches para controlar se os Service Packs de todas as
versões do Windows estão instalados ou apenas aqueles de versões específicas, como o Windows 7 ou
Windows Server 2016.
Use o procedimento a seguir para criar uma lista de referência de patches personalizada a ser usada
exclusivamente para instalar todos os Service Packs em seus nós gerenciados do Windows.
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Para usar o Patch Manager para instalar o Windows Service Packs (console) (Windows)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha Create patch baseline.

4.

Em Nome, insira um nome para a nova lista de referência de patches, como
MyWindowsServicePackPatchBaseline.

5.

(Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para essa linha de base de patch.

6.

Em Operating system (Sistema operacional), escolha Windows.

7.

Se você deseja começar a usar essa linha de base de patch como o padrão para o Windows assim
que a criar, selecione Set this patch baseline as the default patch baseline for Windows Server
instances (Definir essa linha de base de patch como a linha de base de patch padrão para instâncias
do Windows Server).
Se você optar por não definir essa linha de base de patch para uso no momento, poderá fazer isso
mais tarde. Para obter mais informações, consulte Definir uma lista de referência de patches existente
como padrão (console) (p. 1272).

8.

Na seção Approval rules for operating systems (Regras de aprovação para sistemas operacionais),
use os campos para criar uma ou mais regras de aprovação automática.
• Produto: as versões do sistema operacional às quais a regra de aprovação se aplica, como
WindowsServer2012. É possível escolher uma, mais de uma ou todas as versões compatíveis do
Windows. A seleção padrão é All.
• Classificação: escolha ServicePacks.
• Gravidade: o valor da gravidade dos patches aos quais a regra se aplica. Para garantir que todos os
Service Packs estejam incluídos pela regra, escolha All.
• Auto-approval (Aprovação automática): o método para selecionar patches para aprovação
automática.
• Approve patches after a specified number of days (Aprovar patches após um número específico
de dias): o número de dias que o Patch Manager deve aguardar para aprovar automaticamente
um patch após o lançamento ou atualização de um patch. Insira qualquer número inteiro de zero
(0) a 360. Para a maioria dos casos, recomendamos que não aguarde mais de 100 dias.
• Approve patches released up to a specific date (Aprovar patches lançados até uma data
específica): a data de lançamento do patch para a qual o Patch Manager aplica automaticamente
todos os patches lançados ou com a última atualização nessa data ou antes dela. Por exemplo,
se você especificar 7 de julho de 2020, nenhum patch lançado ou com última atualização em ou
após 8 de julho de 2020 será instalado automaticamente.
• (Opcional) Relatórios de conformidade: o nível de gravidade que você deseja atribuir aos Service
Packs aprovados pela lista de referência, como High.

Note
Se um Service Pack aprovado for indicado como ausente, a opção escolhida em Relatórios
de conformidade, como Critical ou Medium, determinará a gravidade da violação de
conformidade.
9.

(Opcional) Em Manage tags (Gerenciar tags), aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de
tag à linha de base de patch.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Para esta lista de
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referência de patches dedicada à atualização de Service Packs, é possível especificar pares de chave/
valor como o seguinte:
• Key=OS,Value=Windows
• Key=Classification,Value=ServicePacks
10. Escolha Create patch baseline.

Demonstração: atualizar dependências de aplicações, corrigir
um nó gerenciado e executar uma verificação de integridade
específica da aplicação.
Em muitos casos, um nó gerenciado deve ser reinicializado depois de ter sido corrigido com a atualização
de software mais recente. No entanto, a reinicialização de um nó gerenciado em produção sem proteções
implementadas pode causar vários problemas, como invocação de alarmes, registro incorreto de dados de
métrica e interrupção de sincronizações de dados.
Esse passo a passo demonstra como evitar problemas como esses usando a opçãoAWS Systems
Managerdocumento (documento SSM)AWS-RunPatchBaselineWithHookspara obter uma operação de
patch complexa e de várias etapas que realize o seguinte:
1. Impedir novas conexões com a aplicação
2. Instale as atualizações para o sistema operacional.
3. Atualizar as dependências do pacote da aplicação
4. Reinicie o daemon ().
5. Executar uma verificação de integridade específica da aplicação
Para este exemplo, configuramos nossa infraestrutura desta forma:
• As máquinas virtuais de destino são registradas como nós gerenciados com o Systems Manager.
• Iptables é usado como um firewall local.
• A aplicação hospedada em seus nós gerenciados está sendo executada na porta 443.
• A aplicação hospedada em seus nós gerenciados é uma aplicação nodeJS.
• A aplicação hospedada em seus nós gerenciados pelo gerenciador de processos pm2.
• A aplicação já possui um endpoint de verificação de integridade especificado.
• O endpoint da verificação de integridade da aplicação não requer autenticação do usuário final. O
endpoint permite uma verificação de integridade que atenda aos requisitos da organização para
estabelecer a disponibilidade. (Em seus ambientes, pode ser suficiente simplesmente verificar se o
nodeJS está em execução e é capaz de ouvir as solicitações. Em outros casos, você também pode
verificar se uma conexão com a camada de cache ou camada de banco de dados já foi estabelecida).
Os exemplos neste passo a passo são apenas para fins de demonstração e não devem ser
implementados como estão em ambientes de produção. Além disso, tenha em mente que o recurso de
ganchos de ciclo de vida doPatch Manager, um recurso do Systems Manager, com o documento AWSRunPatchBaselineWithHooks, pode suportar vários outros cenários. Aqui estão alguns exemplos:
• Interrompa um agente de relatório de métricas antes de aplicar patches e reiniciá-lo após a
reinicialização do nó gerenciado.
• Desconecte o nó gerenciado de um cluster CRM ou PCS antes de aplicar patches e reconecte após a
reinicialização do nó.
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• Atualize software de terceiros (por exemplo, aplicações Java, Tomcat, Adobe e outras) em máquinas do
Windows Server depois que as atualizações do sistema operacional (SO) forem aplicadas, mas antes da
reinicialização do nó gerenciado.

Para atualizar dependências de aplicações, corrigir um nó gerenciado e executar uma verificação
de integridade específica da aplicação
1.

Crie um documento do SSM para o script de pré-instalação com o conteúdo a seguir e nomeie-o como
NodeJSAppPrePatch. Substituir your_application pelo nome da sua aplicação.
Este script bloqueia imediatamente novas solicitações de entrada e fornece cinco segundos para que
as já ativas sejam concluídas antes de iniciar a operação de patch. Para a opção sleep, especifique
um número de segundos maior do que normalmente leva para que as solicitações recebidas sejam
concluídas.
# exit on error
set -e
# set up rule to block incoming traffic
iptables -I INPUT -j DROP -p tcp --syn --destination-port 443 || exit 1
# wait for current connections to end. Set timeout appropriate to your application's
latency
sleep 5
# Stop your application
pm2 stop your_application

Para obter informações sobre como criar um documento do SSM, consulte Criar documentos do
SSM (p. 1428).
2.

Crie outro documento SSM com o conteúdo a seguir para o script após a instalação, para atualizar
as dependências da aplicação e dê a ele o nome NodeJSAppPostPatch. Substituir /your/
application/path pelo caminho para a sua aplicação.
cd /your/application/path
npm update
# you can use npm-check-updates if you want to upgrade major versions

3.

Crie outro documento SSM com o seguinte conteúdo para o scipt do onExit para fazer
backup da aplicação e executar uma verificação de integridade. Nomeie este documento do
SSMNodeJSAppOnExitPatch. Substituir your_application pelo nome da sua aplicação.
# exit on error
set -e
# restart nodeJs application
pm2 start your_application
# sleep while your application starts and to allow for a crash
sleep 10
# check with pm2 to see if your application is running
pm2 pid your_application
# re-enable incoming connections
iptables -D INPUT -j DROP -p tcp --syn --destination-port
# perform health check
/usr/bin/curl -m 10 -vk -A "" http://localhost:443/health-check || exit 1

4.

Criar uma associação no State Manager, um recurso do AWS Systems Manager para emitir a
operação executando as seguintes etapas:
1. Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. No painel de navegação, escolha State Manager e selecione Create association.
3. Para Name (Nome), forneça um nome para ajudar a identificar a finalidade da associação.
1309

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Patch Manager

4. Na lista Document (Documento), escolha AWS-RunPatchBaselineWithHooks.
5. Em Action (Ação), selecione Install (Instalar).
6. (Opcional) Em Snapshot Id (ID do snapshot), forneça um GUID que você gera para ajudar
a acelerar a operação e garantir a consistência. O valor GUID pode ser tão simples
quanto00000000-0000-0000-0000-111122223333.
7. Para Pre Install Hook Doc Name (Nome do Doc do Hook antes da instalação), insira
NodeJSAppPrePatch.
8. Para Post Install Hook Doc Name (Nome do Doc do Hook após instalação), insira
NodeJSAppPostPatch.
9. Para On ExitHook Doc Name (No nome do documento ExitHook), insira NodeJSAppOnExitPatch.
5.

Para Targets (Destinos), identifique os nós gerenciados especificando etiquetas, escolhendo os nós
manualmente, escolhendo um grupo de recursos ou escolhendo todos os nós gerenciados.

6.

Para Specify schedule (Especificar programação), especifique a frequência com que a associação
deve ser executada. Por exemplo, a aplicação de patches em nós gerenciados uma vez por semana é
uma cadência comum.

7.

Na seção Rate control (Controle de taxa), escolha opções para controlar como a associação é
executada em vários nós gerenciados. Verifique se apenas uma parte dos nós gerenciados é
atualizada de cada vez. Caso contrário, toda ou a maior parte da sua frota poderá ficar offline de uma
só vez. Para obter mais informações sobre como usar controles de taxa, consulte Sobre destinos e
controles de taxa em associações do State Manager (p. 1082).

8.

(Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
9.

Escolha Create Association (Criar associação).

Demonstração: Aplicar patches a um ambiente de servidor (AWS
CLI)
O procedimento a seguir descreve como aplicar patch a um ambiente de servidor usando uma linha de
base de patch personalizada, grupos de patches e uma janela de manutenção.

Antes de começar
• Instale ou atualize o SSM Agent em seus nós gerenciados. Para aplicar patches a nós gerenciados
do Linux, os nós devem estar em execução no SSM Agent versão 2.0.834.0 ou posterior. Para mais
informações, consulte Atualizar o SSM Agent usando Run Command (p. 1038).
• Configure as funções e permissões para a Maintenance Windows, um recurso do AWS Systems
Manager. Para mais informações, consulte Configurar o Maintenance Windows (p. 735).
• Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
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Para configurar o Patch Manager e aplicar patches aos nós gerenciados (linha de comando)
1.

Execute o comando a seguir para criar uma lista de referência de patches para o Windows chamada
Production-Baseline. Essa lista de referência de patches aprova patches para um ambiente de
produção sete dias após o lançamento ou última atualização. Ou seja, marcamos a lista de referência
de patches para indicar que é para um ambiente de produção.

Note
O parâmetro OperatingSystem e PatchFilters varia dependendo do sistema
operacional dos nós gerenciados aos quais a lista de referência de patches se aplica. Para
obter mais informações, consulte OperatingSystem e PatchFilter.
Linux & macOS

aws ssm create-patch-baseline \
--name "Production-Baseline" \
--operating-system "WINDOWS" \
--tags "Key=Environment,Value=Production" \
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Critical,Important]},
{Key=CLASSIFICATION,Values=[SecurityUpdates,Updates,ServicePacks,UpdateRollups,CriticalUpdates]
\
--description "Baseline containing all updates approved for production systems"

Windows

aws ssm create-patch-baseline ^
--name "Production-Baseline" ^
--operating-system "WINDOWS" ^
--tags "Key=Environment,Value=Production" ^
--approval-rules
"PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Critical,Important]},
{Key=CLASSIFICATION,Values=[SecurityUpdates,Updates,ServicePacks,UpdateRollups,CriticalUpdates]
^
--description "Baseline containing all updates approved for production systems"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

2.

"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Execute os comandos a seguir para registrar a linha de base de patch "Production-Baseline" para dois
grupos de patches. Os grupos são chamados de "Database Servers" (Servidores de banco de dados)
e "Front-End Servers" (Servidores front-end).
Linux & macOS
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE \
--patch-group "Database Servers"

Windows
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group ^
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE ^
--patch-group "Database Servers"

1311

AWS Systems Manager Guia do usuário
Demonstrações do Patch Manager

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"PatchGroup":"Database Servers",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Linux & macOS
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE \
--patch-group "Front-End Servers"

Windows
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group ^
--baseline-id pb-0c10e65780EXAMPLE ^
--patch-group "Front-End Servers"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

3.

"PatchGroup":"Front-End Servers",
"BaselineId":"pb-0c10e65780EXAMPLE"

Execute os comandos a seguir para criar duas janelas de manutenção para os servidores de
produção. A primeira janela é executada todas as terças-feiras às 22 horas. A segunda janela é
executada todos os sábados às 22 horas. Além disso, a janela de manutenção é marcada para indicar
que é para um ambiente de produção.
Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "Production-Tuesdays" \
--tags "Key=Environment,Value=Production" \
--schedule "cron(0 0 22 ? * TUE *)" \
--duration 1 \
--cutoff 0 \
--no-allow-unassociated-targets

Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "Production-Tuesdays" ^
--tags "Key=Environment,Value=Production" ^
--schedule "cron(0 0 22 ? * TUE *)" ^
--duration 1 ^
--cutoff 0 ^
--no-allow-unassociated-targets

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
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}

"WindowId":"mw-0c50858d01EXAMPLE"

Linux & macOS
aws ssm create-maintenance-window \
--name "Production-Saturdays" \
--tags "Key=Environment,Value=Production" \
--schedule "cron(0 0 22 ? * SAT *)" \
--duration 2 \
--cutoff 0 \
--no-allow-unassociated-targets

Windows
aws ssm create-maintenance-window ^
--name "Production-Saturdays" ^
--tags "Key=Environment,Value=Production" ^
--schedule "cron(0 0 22 ? * SAT *)" ^
--duration 2 ^
--cutoff 0 ^
--no-allow-unassociated-targets

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

4.

"WindowId":"mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE"

Execute os comandos a seguir para registrar os grupos de patches de servidores Database e
Front-End com suas respectivas janelas de manutenção.
Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--targets "Key=tag:PatchGroup,Values=Database Servers" \
--owner-information "Database Servers" \
--resource-type "INSTANCE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--targets "Key=tag:PatchGroup,Values=Database Servers" ^
--owner-information "Database Servers" ^
--resource-type "INSTANCE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

"WindowTargetId":"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
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Linux & macOS
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
--window-id mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE \
--targets "Key=tag:PatchGroup,Values=Front-End Servers" \
--owner-information "Front-End Servers" \
--resource-type "INSTANCE"

Windows
aws ssm register-target-with-maintenance-window ^
--window-id mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE ^
--targets "Key=tag:PatchGroup,Values=Front-End Servers" ^
--owner-information "Front-End Servers" ^
--resource-type "INSTANCE"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

5.

"WindowTargetId":"faa01c41-1d57-496c-ba77-ff9caEXAMPLE"

Execute os comandos a seguir para registrar uma tarefa de patch que instala atualizações ausentes
nos servidores Database e Front-End durante suas respectivas janelas de manutenção.
Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" \
--task-arn "AWS-RunPatchBaseline" \
--service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role" \
--task-type "RUN_COMMAND" \
--max-concurrency 2 \
--max-errors 1 \
--priority 1 \
--task-invocation-parameters "RunCommand={Parameters={Operation=Install}}"

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id mw-0c50858d01EXAMPLE ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE" ^
--task-arn "AWS-RunPatchBaseline" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role" ^
--task-type "RUN_COMMAND" ^
--max-concurrency 2 ^
--max-errors 1 ^
--priority 1 ^
--task-invocation-parameters "RunCommand={Parameters={Operation=Install}}"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

"WindowTaskId":"4f7ca192-7e9a-40fe-9192-5cb15EXAMPLE"
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Linux & macOS
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
--window-id mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE \
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=faa01c41-1d57-496c-ba77-ff9caEXAMPLE" \
--task-arn "AWS-RunPatchBaseline" \
--service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role" \
--task-type "RUN_COMMAND" \
--max-concurrency 2 \
--max-errors 1 \
--priority 1 \
--task-invocation-parameters "RunCommand={Parameters={Operation=Install}}"

Windows
aws ssm register-task-with-maintenance-window ^
--window-id mw-9a8b7c6d5eEXAMPLE ^
--targets "Key=WindowTargetIds,Values=faa01c41-1d57-496c-ba77-ff9caEXAMPLE" ^
--task-arn "AWS-RunPatchBaseline" ^
--service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role" ^
--task-type "RUN_COMMAND" ^
--max-concurrency 2 ^
--max-errors 1 ^
--priority 1 ^
--task-invocation-parameters "RunCommand={Parameters={Operation=Install}}"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
}

6.

"WindowTaskId":"8a5c4629-31b0-4edd-8aea-33698EXAMPLE"

Execute o seguinte comando para obter o resumo de conformidade de patch de alto nível para
um grupo de patches. O resumo de conformidade de patches de alto nível inclui o número de nós
gerenciados com patches nos respectivos estados do patch.

Note
Durante a primeira janela de manutenção é normal que zeros apareçam como o número de
nós gerenciados no resumo, até que a tarefa de aplicação do patch seja executada.
Linux & macOS
aws ssm describe-patch-group-state \
--patch-group "Database Servers"

Windows
aws ssm describe-patch-group-state ^
--patch-group "Database Servers"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{
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}

7.

"Instances": number,
"InstancesWithFailedPatches": number,
"InstancesWithInstalledOtherPatches": number,
"InstancesWithInstalledPatches": number,
"InstancesWithInstalledPendingRebootPatches": number,
"InstancesWithInstalledRejectedPatches": number,
"InstancesWithMissingPatches": number,
"InstancesWithNotApplicablePatches": number,
"InstancesWithUnreportedNotApplicablePatches": number

Execute o seguinte comando para obter os estados de resumo de patches por nó gerenciado para um
grupo de patches. O resumo por nó gerenciado inclui vários patches nos respectivos estados de patch
por instância para um grupo de patches.
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
--patch-group "Database Servers"

Windows
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group ^
--patch-group "Database Servers"

O sistema retorna informações como as seguintes.
{

}

"InstancePatchStates": [
{
"BaselineId": "string",
"FailedCount": number,
"InstalledCount": number,
"InstalledOtherCount": number,
"InstalledPendingRebootCount": number,
"InstalledRejectedCount": number,
"InstallOverrideList": "string",
"InstanceId": "string",
"LastNoRebootInstallOperationTime": number,
"MissingCount": number,
"NotApplicableCount": number,
"Operation": "string",
"OperationEndTime": number,
"OperationStartTime": number,
"OwnerInformation": "string",
"PatchGroup": "string",
"RebootOption": "string",
"SnapshotId": "string",
"UnreportedNotApplicableCount": number
}
]

Para obter exemplos de outros comandos da AWS CLI que você pode usar nas tarefas de configuração do
Patch Manager, consulte Trabalhar com o Patch ManagerAWS CLI (p. 1281).
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Resolução de problemas Patch Manager
Use as informações a seguir para ajudar a solucionar problemas com o Patch Manager, um recurso do
AWS Systems Manager.
Tópicos
• Erros ao executar AWS-RunPatchBaseline no Linux (p. 1317)
• Erros ao executar AWS-RunPatchBaseline no Windows Server (p. 1320)
• Entrar em contato com o AWS Support (p. 1324)

Erros ao executar AWS-RunPatchBaseline no Linux
Tópicos
• Problema: erro 'Nenhum arquivo ou diretório' (p. 1317)
• Problema: erro 'outro processo adquiriu bloqueio yum' (p. 1318)
• Problema: erro 'Permissão negada/falhou ao executar comandos' (p. 1318)
• Problema: Erro 'Não é possível baixar a carga de pagamento' (p. 1318)
• Problema: erro 'gerenciador de pacotes não suportado e combinação de versão python' (p. 1318)
• Problema:Patch Managernão está aplicando regras especificadas para excluir determinados
pacotes (p. 1319)
• Problema: falha na aplicação de patches ePatch Managerrelata que a extensão Indicação de Nome do
Servidor para TLS não está disponível (p. 1319)
• Problema:Patch Managerrelata 'Não há mais espelhos para tentar' (p. 1319)

Problema: erro 'Nenhum arquivo ou diretório'
Problema: Quando você executaAWS-RunPatchBaseline, o patch falha com um dos seguintes erros.
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'patch-baseline-operations-X.XX.tar.gz'

Unable to extract tar file: /var/log/amazon/ssm/patch-baseline-operations/patch-baselineoperations-1.75.tar.gz.failed to run commands: exit status 155

Unable to load and extract the content of payload, abort.failed to run commands: exit
status 152

Causa 1: dois comandos para executar AWS-RunPatchBaseline estavam em execução ao mesmo
tempo no mesmo nó. Isso cria uma condição de corrida que resulta nofile patch-baselineoperations*não sendo criado ou acessado corretamente.
Causa 2: espaço de armazenamento insuficiente permanece no diretório /var.
Solução 1: Certifique-se de que nenhuma janela de manutenção tenha dois ou maisRun CommandTarefas
que executamAWS-RunPatchBaselinecom o mesmo nível de prioridade e que são executados nos
mesmos IDs de destino. Se for esse o caso, reordene a prioridade.Run CommandÉ um recurso doAWS
Systems Manager.
Solução 2: Certifique-se de que apenas uma janela de manutenção de cada vez esteja em execuçãoRun
Commandtarefas que usamAWS-RunPatchBaselineNos mesmos alvos e na mesma programação.
Nesse caso, altere o horário.
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Solução 3: Certifique-se de que apenas uma associação do State Manager esteja em execução no AWSRunPatchBaseline na mesma agenda e voltada para os mesmos nós gerenciados. O State Manager é
um recurso do AWS Systems Manager.
Solução 4: Libere espaço de armazenamento suficiente sob o/varpara os pacotes de atualização.

Problema: erro 'outro processo adquiriu bloqueio yum'
Problema: Quando você executaAWS-RunPatchBaselineA aplicação de patch falha com o erro a seguir.
12/20/2019 21:41:48 root [INFO]: another process has acquired yum lock, waiting 2 s and
retry.

Causa: o documento AWS-RunPatchBaseline começou a ser executado em um nó gerenciado onde já
está sendo executado em outra operação e adquiriu o processo yum do gerenciador de pacotes.
Solução: Certifique-se de que nenhuma associação, tarefas da janela de manutenção ou outras
configurações do State Manager executadas no AWS-RunPatchBaseline em um agendamento) estejam
voltadas para a mesma instância ao mesmo tempo.

Problema: erro 'Permissão negada/falhou ao executar comandos'
Problema: Quando você executaAWS-RunPatchBaselineA aplicação de patch falha com o erro a seguir.
sh:
/var/lib/amazon/ssm/instanceid/document/orchestration/commandid/PatchLinux/_script.sh:
Permission denied
failed to run commands: exit status 126

Causa: o /var/lib/amazon/ pode ser montado com permissões do noexec. Este é um problema
porqueSSM Agentfaz o download de scripts de carga para/var/lib/amazon/ssme executa-os a partir
desse local.
Solução: confirme se você configurou partições exclusivas para /var/log/amazon e /var/lib/
amazon, e se elas estão montadas com permissões exec.

Problema: Erro 'Não é possível baixar a carga de pagamento'
Problema: Quando você executaAWS-RunPatchBaselineA aplicação de patch falha com o erro a seguir.
Unable to download payload: https://s3.DOC-EXAMPLE-BUCKET.region.amazonaws.com/
aws-ssm-region/patchbaselineoperations/linux/payloads/patch-baseline-operationsX.XX.tar.gz.failed to run commands: exit status 156

Causa: o nó gerenciado não tem as permissões necessárias para acessar o bucket especificado do
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Solução: atualize sua configuração de rede para que os endpoints do S3 estejam acessíveis. Para obter
mais detalhes, consulte informações sobre o acesso necessário aos buckets do S3 para o Patch Manager
em Comunicações do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados pela AWS (p. 144).

Problema: erro 'gerenciador de pacotes não suportado e combinação de versão
python'
Problema: Quando você executaAWS-RunPatchBaselineA aplicação de patch falha com o erro a seguir.
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An unsupported package manager and python version combination was found. Apt requires
Python3 to be installed.
failed to run commands: exit status 1

Causa: uma versão com suporte do python3 não está instalada na instância do Debian Server, Raspberry
Pi OS ou Ubuntu Server.
Solução: instale uma versão com suporte do python3 (3.0 - 3.9) no servidor, que é necessária para nós
gerenciados do Debian Server, Raspberry Pi OS e Ubuntu Server.

Problema:Patch Managernão está aplicando regras especificadas para excluir
determinados pacotes
Problema: Você tentou excluir determinados pacotes especificando-os na seção/etc/yum.conf,
no formatoexclude=package-name, mas eles não são excluídos durante oPatch Manager
Installoperação.
Causa: o Patch Manager não incorpora exclusões especificadas no arquivo /etc/yum.conf.
Solução: Para excluir pacotes específicos, crie uma linha de base de patch personalizada e crie uma regra
para excluir os pacotes que você não deseja instalar.

Problema: falha na aplicação de patches ePatch Managerrelata que a extensão
Indicação de Nome do Servidor para TLS não está disponível
Problema: A operação de patch emite a seguinte mensagem.
/var/log/amazon/ssm/patch-baseline-operations/urllib3/util/ssl_.py:369:
SNIMissingWarning: An HTTPS request has been made, but the SNI (Server Name Indication)
extension
to TLS is not available on this platform. This may cause the server to present an incorrect
TLS
certificate, which can cause validation failures. You can upgrade to a newer version of
Python
to solve this.
For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#sslwarnings

Causa: esta mensagem não indica um erro. Em vez disso, é um aviso de que a versão mais antiga do
Python distribuída com o sistema operacional não suporta a Indicação de Nome do Servidor TLS. O script
de carga de patch do Systems Manager emite este aviso ao se conectar aoAWSAs APIs que oferecem
suporte a SNI.
Solução: para solucionar problemas de falhas de patch quando essa mensagem é relatada, revise o
conteúdo dostdoutestderrarquivos. Se você não configurou a lista de referência de patches para
armazenar esses arquivos em um bucket do Amazon S3 ou no Amazon CloudWatch Logs, você pode
localizar os arquivos no local a seguir em seu nó gerenciado do Linux.
/var/lib/amazon/ssm/instance-id/document/orchestration/Run-Command-executionid/awsrunShellScript/PatchLinux

Problema:Patch Managerrelata 'Não há mais espelhos para tentar'
Problema: A operação de patch emite a seguinte mensagem.
[Errno 256] No more mirrors to try.
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Causa: os repositórios configurados em seu nó gerenciado não estão funcionando corretamente. As
possíveis causas incluem:
• OyumA cache está corrompida.
• Um URL de repositório não pode ser alcançado devido a problemas relacionados à rede.
Solução: o Patch Manager usa o gerenciador de pacotes padrão do nó gerenciado para executar
a operação de aplicação de patch. Verifique se os repositórios estão configurados e funcionando
corretamente.

Erros ao executar AWS-RunPatchBaseline no Windows Server
Tópicos
• Problema: família de produtos/pares de produtos incompatíveis (p. 1320)
• Problema:AWS-RunPatchBaselineretorna umHRESULT(Windows Server) (p. 1320)
• Problema: o nó gerenciado não tem acesso ao Catálogo do Windows Update ou ao WSUS (p. 1321)
• Problema: o módulo PatchBaselineOperations PowerShell não pode ser baixado (p. 1323)
• Problema: patches ausentes (p. 1323)

Problema: família de produtos/pares de produtos incompatíveis
Problema: ao criar uma lista de referência de patches no console do Systems Manager, você especifica
uma família de produtos e um produto. Por exemplo, você pode escolher:
• Product family (Família de produtos): Office
Product (Produto): Office 2016
Cause: se você tentar criar uma linha de base de patch com um par ou uma família de produtos sem
correspondência, uma mensagem de erro será exibida. Isso pode acontecer pelos seguintes motivos:
• Você selecionou um par e uma família de produtos, mas depois removeu a seleção da família de
produtos.
• Você escolheu um produto na sublista Obsolete or mismatched options (Opções obsoletas
ou incompatíveis) em vez de sublista Available and matching options (Opções disponíveis e
correspondentes).
Os itens na sublista Obsolete or mismatched options (Opções obsoletas ou incompatíveis) do produto
podem ter sido inseridos incorretamente por um SDK ou comando create-patch-baseline da
AWS Command Line Interface (AWS CLI). Isso pode significar um erro ortográfico foi introduzido ou um
produto foi atribuído à família de produtos errada. Um produto também será incluído na sublista Obsolete
or mismatched options (Opções obsoletas ou incompatíveis) se tiver sido especificado para uma linha de
base de patch anterior, mas não tiver patches disponibilizados pela Microsoft.
Solução: para evitar esse problema no console, sempre escolha opções das sublistas Currently available
options (Opções atualmente disponíveis).
Você também pode visualizar os produtos com patches atualmente disponíveis usando o comando
describe-patch-properties na AWS CLI ou o comando da API DescribePatchProperties.

Problema:AWS-RunPatchBaselineretorna umHRESULT(Windows Server)
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
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----------ERROR------Invoke-PatchBaselineOperation : Exception Details: An error occurred when
attempting to search Windows Update.
Exception Level 1:
Error Message: Exception from HRESULT: 0x80240437
Stack Trace: at WUApiLib.IUpdateSearcher.Search(String criteria)..
(Windows updates)
11/22/2020 09:17:30 UTC | Info | Searching for Windows Updates.
11/22/2020 09:18:59 UTC | Error | Searching for updates resulted in error: Exception from
HRESULT: 0x80240437
----------ERROR------failed to run commands: exit status 4294967295

Causa: esta saída indica que as APIs nativas do Windows Update não conseguiram executar as operações
de aplicação de patches.
Solução: Verifique aHResultcódigo noDocumentação da MicrosoftPara identificar as etapas de solução
de problemas para resolver o erro.

Problema: o nó gerenciado não tem acesso ao Catálogo do Windows Update ou
ao WSUS
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
Downloading PatchBaselineOperations PowerShell module from https://s3.aws-apidomain/path_to_module.zip to C:\Windows\TEMP\Amazon.PatchBaselineOperations-1.29.zip.
Extracting PatchBaselineOperations zip file contents to temporary folder.
Verifying SHA 256 of the PatchBaselineOperations PowerShell module files.
Successfully downloaded and installed the PatchBaselineOperations PowerShell module.
Patch Summary for
PatchGroup :
BaselineId :
Baseline : null
SnapshotId :
RebootOption : RebootIfNeeded
OwnerInformation :
OperationType : Scan
OperationStartTime : 1970-01-01T00:00:00.0000000Z
OperationEndTime : 1970-01-01T00:00:00.0000000Z
InstalledCount : -1
InstalledRejectedCount : -1
InstalledPendingRebootCount : -1
InstalledOtherCount : -1
FailedCount : -1
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MissingCount : -1
NotApplicableCount : -1
UnreportedNotApplicableCount : -1
EC2AMAZ-VL3099P - PatchBaselineOperations Assessment Results - 2020-12-30T20:59:46.169
----------ERROR------Invoke-PatchBaselineOperation : Exception Details: An error occurred when attempting to
search Windows Update.
Exception Level 1:
Error Message: Exception from HRESULT: 0x80072EE2
Stack Trace: at WUApiLib.IUpdateSearcher.Search(String criteria)
at
Amazon.Patch.Baseline.Operations.PatchNow.Implementations.WindowsUpdateAgent.SearchForUpdates(String
searchCriteria)
At C:\ProgramData\Amazon\SSM\InstanceData\i-02573cafcfEXAMPLE\document\orchestration
\3d2d4864-04b7-4316-84fe-eafff1ea58
e3\PatchWindows\_script.ps1:230 char:13
+ $response = Invoke-PatchBaselineOperation -Operation Install -Snapsho ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : OperationStopped:
(Amazon.Patch.Ba...UpdateOperation:InstallWindowsUpdateOperation) [Inv
oke-PatchBaselineOperation], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : Exception Level 1:
Error Message: Exception Details: An error occurred when attempting to search Windows
Update.
Exception Level 1:
Error Message: Exception from HRESULT: 0x80072EE2
Stack Trace: at WUApiLib.IUpdateSearcher.Search(String criteria)
at
Amazon.Patch.Baseline.Operations.PatchNow.Implementations.WindowsUpdateAgent.SearchForUpdates(String
searc
---Error truncated----

Causa: este erro pode estar relacionado aos componentes do Windows Update ou a falta de conectividade
com o Catálogo do Windows Update ou Windows Server Update Services (WSUS).
Solução: confirme se o nó gerenciado tem conectividade com o Catálogo do Microsoft Update por
meio de um gateway da Internet, um gateway de NAT ou uma instância NAT. Se você estiver usando o
WSUS, confirme se o nó gerenciado tem conectividade com o servidor WSUS em seu ambiente. Se a
conectividade estiver disponível para o destino pretendido, verifique a documentação da Microsoft para
outras causas potenciais doHResult 0x80072EE2. Isso pode indicar um problema no nível do sistema
operacional.
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Problema: o módulo PatchBaselineOperations PowerShell não pode ser baixado
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
Preparing to download PatchBaselineOperations PowerShell module from S3.
Downloading PatchBaselineOperations PowerShell module from https://s3.aws-apidomain/path_to_module.zip to C:\Windows\TEMP\Amazon.PatchBaselineOperations-1.29.zip.
----------ERROR------C:\ProgramData\Amazon\SSM\InstanceData\i-02573cafcfEXAMPLE\document\orchestration\aaaaaaaabbbb-cccc-dddd-4f6ed6bd5514\
PatchWindows\_script.ps1 : An error occurred when executing PatchBaselineOperations: Unable
to connect to the remote server
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Write-Error], WriteErrorException
+ FullyQualifiedErrorId : Microsoft.PowerShell.Commands.WriteErrorException,_script.ps1
failed to run commands: exit status 4294967295

Solução: confira a conectividade e as permissões do nó gerenciado para o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). A função AWS Identity and Access Management (IAM) do nó gerenciado deve usar
as permissões mínimas citadas em Comunicações do SSM Agent com os buckets do S3 gerenciados
pela AWS (p. 144). O nó deve se comunicar com o endpoint do Amazon S3 por meio do endpoint do
gateway do Amazon S3, do gateway NAT ou do gateway da Internet. Para obter mais informações sobre
os requisitos do endpoint da VPC para oAWS Systems Manager SSM Agent (SSM Agent), consulte Etapa
6: Criar endpoints de VPC. (p. 30).

Problema: patches ausentes
Problema:AWS-RunPatchbaselineconcluída com êxito, mas há alguns patches ausentes.
Veja a seguir algumas causas comuns e suas soluções.
Causa 1: lista de referência não é eficaz.
Solução 1: Para verificar se essa é a causa, use o procedimento a seguir.
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione aHistórico de comandose selecione o comando cuja linha de base você deseja verificar.

4.

Selecione o nó gerenciado que tiver patches ausentes.

5.

SelectEtapa 1 - Saídae encontre oBaselineIdvalue.

6.

Verifique a configuração da lista de referência de patches (p. 1215) atribuída, ou seja, o sistema
operacional, o nome do produto, a classificação e a gravidade da lista de referência do patch.

7.

Acesse o Microsoft Update Catalog.

8.

Pesquise os IDs de artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (KB) (por exemplo,
KB3216916).

9.

Verifique se o valor em Product (Produto) corresponde ao do nó gerenciado e selecione o Title (Título)
correspondente. Uma nova janela Update Details (Atualizar detalhes) será aberta.
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10. NoVisão geral, a guiaclassificaçãoeGravidade do CSCdeve corresponder à configuração da linha de
base do patch encontrada anteriormente.
Causa 2: o patch foi substituído.
Solução 2: Para conferir se isso de fato ocorreu, use o procedimento a seguir.
1.

Acesse o Microsoft Update Catalog.

2.

Pesquise os IDs de artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (KB) (por exemplo,
KB3216916).

3.

Verifique se o valor em Product (Produto) corresponde ao do nó gerenciado e selecione o Title (Título)
correspondente. Uma nova janela Update Details (Atualizar detalhes) será aberta.

4.

Acesse a guia Package Details (Detalhes do Pacote). Procure por uma entrada sob oEsta
actualização foi substituída pelas seguintes actualizações:.

Causa 3: o mesmo patch pode ter números de KB diferentes porque as atualizações online do WSUS e do
Windows são tratadas como canais de lançamento independentes pela Microsoft.
Solução 3: Verifique a elegibilidade do patch. Se o pacote não estiver disponível no WSUS, instale a
Compilação do SO 14393.3115. Se o pacote estiver disponível para todas as compilações do sistema
operacional, instale as Compilações do SO 18362.1256 e 18363.1256.

Entrar em contato com o AWS Support
Se não conseguir encontrar soluções para a solução de problemas nesta seção ou nos problemas do
Systems Manager em AWS re:Post, e você tiver um plano do AWS Support Developer, Business, or
Enterprise, você poderá criar um caso de suporte técnico em AWS Support.
Antes de entrar em contato com o AWS Support, colete os seguintes itens:
• Registros de agentes do SSM (p. 138)
• ID de comando, ID de janela de manutenção ou ID de execução de automação do Run Command
• Para os nós gerenciados do Windows Server, colete também o seguinte:
• %PROGRAMDATA%\Amazon\PatchBaselineOperations\Logs, conforme descrito na guia
Windows do Como os patches são instalados (p. 1152)
• Registros de atualização do Windows: ParaWindows Server2012 R2 e anteriores, use%windir%/
WindowsUpdate.log. Para o Windows Server 2016 e mais recente, primeiro execute o comando do
PowerShellGet-WindowsUpdateLog, antes de usar o %windir%/WindowsUpdate.log
• Para os nós gerenciados do Linux, colete também o seguinte:
• O conteúdo do diretório /var/lib/amazon/ssm/instance-id/document/
orchestration/Run-Command-execution-id/awsrunShellScript/PatchLinux

AWS Systems Manager Distributor
O Distributor, um recurso do AWS Systems Manager, ajuda você a empacotar e publicar software para
nós gerenciados do AWS Systems Manager. Você pode empacotar e publicar seu próprio software ou
usar o Distributor para encontrar e publicar pacotes de software de agente fornecidos pela AWS, como
o AmazonCloudWatchAgent, ou pacotes de terceiros, como Trend Micro.Publicar um pacote anuncia
versões específicas do documento do pacote para nós gerenciados que você identifica usando IDs de
nó, IDs da Conta da AWS, etiquetas ou uma Região da AWS. Para começar a usar o Distributor, abra
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o Systems Manager console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha
Distributor.
Depois de criar um pacote no Distributor, você poderá instalar o pacote de uma das seguintes formas:
• Uma vez, usando AWS Systems Manager Run Command (p. 1031)
• Em uma programação, usando AWS Systems Manager State Manager (p. 1077)

Important
O Distributor não garante que os pacotes de terceiros que você instalar estejam livres de qualquer
malware potencial. Recomendamos que você realize sua própria diligência adicional para garantir
a conformidade com seus controles de segurança internos. A segurança é uma responsabilidade
compartilhada entre a AWS e você. Isso é descrito como o modelo de responsabilidade
compartilhada da. Para saber mais, consulte o modelo de responsabilidade compartilhada.

Como o Distributor beneficia minha organização?
Distributor oferece estes benefícios:
• Um pacote, várias plataformas
Quando você cria um pacote no Distributor, o sistema cria um documento AWS Systems Manager
(documento do SSM). Você pode anexar arquivos .zip a este documento. Quando você executa o
Distributor, o sistema processa as instruções no documento SSM e instala o pacote de software no
arquivo.zip nos destinos especificados. O Distributor é oferece suporte a vários sistemas operacionais,
incluindo Windows, Ubuntu Server, Debian Server e Red Hat Enterprise Linux. Para obter mais
informações sobre as plataformas compatíveis, consulte Plataformas de pacotes e arquiteturas
compatíveis (p. 1327).
• Controlar acesso do pacote entre grupos de instâncias gerenciadas
Você pode usar o Run Command ou o State Manager para controlar quais os nós gerenciados que
obtêm um pacote e qual versão desse pacote. Run Command e State Manager são recursos do AWS
Systems Manager. Os nós gerenciados podem ser agrupados por IDs de instância, números de Conta
da AWS, etiquetas ou Regiões da AWS. Você pode usar associações State Manager para fornecer
diferentes versões de um pacote para diferentes grupos de instâncias.
• Muitos pacotes do agente AWS inclusos e prontos para uso
O Distributor inclui vários pacotes do agente AWS prontos para a implantação em nós gerenciados.
Procure por pacotes na página de listas do Distributor e Packages que são publicadas pela Amazon.
Exemplos incluem AmazonCloudWatchAgent e AWSPVDriver.
• Automatizar implantação
Para manter seu ambiente atualizado, use o State Manager para programar a implantação automática
de pacotes em nós gerenciados de destino quando eles forem executados pela primeira vez.

Quem deve usar o Distributor?
• Todos os clientes da AWS que quiserem criar novos pacotes de software ou implantar pacotes
existentes, incluindo pacotes publicados pela AWS, em vários nós gerenciados do Systems Manager de
uma só vez.
• Desenvolvedores de software que criam pacotes de software.
• Administradores responsáveis por manter os nós gerenciados do Systems Manager atualizados com os
mais recentes pacotes de software.
1325

AWS Systems Manager Guia do usuário
Quais são os recursos do Distributor?

Quais são os recursos do Distributor?
• Implantação de pacotes para instâncias Windows e Linux
Com o Distributor, você pode implantar pacotes de software em instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) e dispositivos principais do AWS IoT Greengrass para Linux e Windows Server.
Para obter uma lista dos tipos de sistema operacional de instâncias compatíveis, consulte the section
called “Plataformas de pacotes e arquiteturas compatíveis” (p. 1327).

Note
O Distributor não tem suporte no sistema operacional macOS.
• Implante pacotes uma vez ou em uma programação automatizada
Você pode optar por implantar pacotes uma vez, em uma programação normal, ou sempre que a versão
do pacote padrão for alterada para uma versão diferente.
• Reinstale completamente os pacotes ou execute atualizações no local
Para instalar uma nova versão de pacote, você pode desinstalar completamente a versão atual e instalar
uma nova em seu lugar, ou apenas atualizar a versão atual com componentes novos e atualizados, de
acordo com um script de atualização fornecido. Seu aplicativo de pacote não está disponível durante
uma reinstalação, mas pode permanecer disponível durante uma atualização no local. As atualizações
no local são especialmente úteis para aplicativos de monitoramento de segurança ou outros cenários em
que você precisa evitar o tempo de inatividade do aplicativo.
• Acesso por Console, CLI, PowerShell e SDK aos recursos do Distributor
Você pode trabalhar com o Distributor usando o console do Systems Manager, o AWS Command Line
Interface (AWS CLI), o AWS Tools for PowerShell ou o SDK da AWS de sua escolha.
• Controle de acesso do IAM
Ao usar as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você poderá controlar quais
membros da organização poderão criar, atualizar, implantar ou excluir pacotes ou versões de pacote.
Por exemplo, você pode querer dar a um administrador permissões para implantar pacotes, mas não
para alterar pacotes ou criar novas versões de pacote.
• Registro de auditoria de suporte a recursos
Você pode auditar e registrar ações do usuário do Distributor em sua Conta da AWS por meio da
integração com outros Serviços da AWS. Para mais informações, consulte Auditar e registrar atividades
do Distributor em log (p. 1359).

O que é um pacote?
Um pacote é uma coleção de softwares instaláveis ou ativos que inclui o seguinte.
• Um arquivo .zip do software por plataforma de sistema operacional de destino. Cada arquivo .zip deve
incluir o seguinte.
• Um script install e uninstall. Os nós gerenciados com base no Windows Server exigem scripts do
PowerShell (scripts chamados install.ps1 e uninstall.ps1). Os nós gerenciados baseados em
Linux exigem scripts de shell (scripts denominados install.sh e uninstall.sh). AWS Systems
Manager SSM Agent leem e executam as instruções nos scripts install e uninstall.
• Um arquivo executável. O SSM Agent deve encontrar este executável para instalar o pacote em nós
gerenciados de destino.
• Um arquivo manifesto em formato JSON que descreve o conteúdo do pacote. O manifesto não está
incluído no arquivo .zip, mas está armazenado no mesmo bucket do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) que os arquivos .zip que compõem o pacote. O manifesto identifica a versão do pacote
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e mapeia os arquivos .zip no pacote para direcionar os atributos do nó gerenciado, como a versão do
sistema operacional ou arquitetura. Para obter informações sobre como criar o manifesto, consulte Etapa
2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).
Ao escolher um pacote Simple (Simples) no console do Distributor, o Distributor gera a os scripts de
instalação e desinstalação, hashes de arquivo e o manifesto do pacote JSON para você, com base no
nome de arquivo executável do software e as plataformas e arquiteturas de destino.

Plataformas de pacotes e arquiteturas compatíveis
Você pode usar o Distributor para publicar pacotes nas seguintes plataformas de nós gerenciados do
Systems Manager. Um valor de versão deve corresponder à versão exata do sistema operacional da
Amazon Machine Image (AMI) de destino. Para obter mais informações sobre como determinar esta
versão, consulte o passo 4 do Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).

Note
O Systems Manager não oferece suporte a todos os sistemas operacionais a seguir para
dispositivos principais do AWS IoT Greengrass. Para obter mais informações, consulte Configurar
dispositivos principais do AWS IoT Greengrass no Guia do desenvolvedor do AWS IoT
Greengrass Version 2.
Plataforma

Valor de código no arquivo
manifesto

Arquitetura

Windows Server

windows

x86_64 ou 386

Debian Server

debian

x86_64 ou 386

Ubuntu Server

ubuntu

x86_64 ou 386
arm64 (Ubuntu Server 16 e
posterior, tipos de instância A1)

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

x86_64 ou 386

redhat

arm64 (RHEL 7.6 e posterior,
tipos de instância A1)
CentOS

centos

x86_64 ou 386

Amazon Linux e Amazon Linux 2

amazon

x86_64 ou 386
arm64 (Amazon Linux 2, tipos de
instância A1)

SUSE Linux Enterprise Server
(SLES)

suse

x86_64 ou 386

openSUSE

opensuse

x86_64 ou 386

openSUSE Leap

opensuseleap

x86_64 ou 386

Oracle Linux

oracle

x86_64

Tópicos
• Configurar o Distributor (p. 1328)
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• Trabalho com Distributor (p. 1330)
• Auditar e registrar atividades do Distributor em log (p. 1359)
• Resolução de problemas AWS Systems ManagerDistributor (p. 1359)

Configurar o Distributor
Antes de usar o Distributor, um recurso do AWS Systems Manager, para criar, gerenciar e implantar
pacotes de software, siga estas etapas:
Tópicos
• Etapa 1: Concluir os pré-requisitos do Distributor (p. 1328)
• Etapa 2: Verificar ou criar um perfil de instância do IAM com permissões do Distributor (p. 1329)
• Etapa 3: Controlar o acesso do usuário a pacotes (p. 1329)
• Etapa 4: Criar ou escolher um bucket do Amazon S3 (p. 1330)

Etapa 1: Concluir os pré-requisitos do Distributor
Antes de usar o Distributor, um recurso do AWS Systems Manager, verifique se o ambiente cumpre os
requisitos a seguir.

Pré-requisitos da Distributor
Requisito

Descrição

SSM Agent

O AWS Systems Manager SSM Agent versão
2.3.274.0 ou posterior deve ser instalado em nós
gerenciados nos quais você deseja implantar ou
dos quais deseja remover pacotes.
Para instalar ou atualizar o SSM Agent, consulte
Trabalho com SSM Agent (p. 70).

AWS CLI

(Opcional) Para usar a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) em vez do console do
Systems Manager para criar e gerenciar pacotes,
instale a versão mais recente da AWS CLI em seu
computador local.
Para obter mais informações sobre como instalar
ou atualizar a CLI, consulte Instalar a AWS
Command Line Interface no Manual do usuário da
AWS Command Line Interface.

AWS Tools for PowerShell

(Opcional) Para usar o Tools for PowerShell em
vez do console do Systems Manager para criar e
gerenciar pacotes, instale a versão mais recente
do Tools for PowerShell em seu computador local.
Para obter mais informações sobre como instalar
ou atualizar as ferramentas para PowerShell,
consulte Instalar o AWS Tools for Windows
PowerShell ou o AWS Tools for PowerShell Core,
no Guia do usuário do AWS Tools for Windows
PowerShell.
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Note
O Systems Manager não oferece suporte à distribuição de pacotes para nós gerenciados do
Oracle Linux usando o Distributor.

Etapa 2: Verificar ou criar um perfil de instância do IAM com
permissões do Distributor
Por padrão, o AWS Systems Manager não tem permissão para executar ações em suas instâncias. Você
deve conceder acesso usando um perfil de instância do AWS Identity and Access Management (IAM). Um
perfil de instância é um contêiner que transmite as informações da função do IAM para uma instância do
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na inicialização. Esse requisito se aplica a permissões para
todos os recursos do Systems Manager, não apenas ao Distributor, que é um recurso do AWS Systems
Manager.

Note
Quando você configura seus dispositivos de borda para executar o software principal doAWS
IoT Greengrass e SSM Agent, você especifica uma função de serviço do IAM que permite que
o Systems Manager realize ações nela. Não é necessário configurar dispositivos de borda
gerenciados com um perfil da instância.
Se você já usa outros recursos do Systems Manager, como Run Command e State Manager, um perfil de
instância com as permissões necessárias para Distributor já está anexado às suas instâncias. A maneira
mais simples de garantir que você tenha permissões para executar tarefas do Distributor é anexar a
política AmazonSSMManagedInstanceCore ao seu perfil de instância. Para obter mais informações,
consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).

Etapa 3: Controlar o acesso do usuário a pacotes
Usando políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), você controla quem pode criar,
implantar e gerenciar pacotes. Você também pode controlar quais operações de API do Run Command
e do State Manager podem ser executadas em seus nós gerenciados. Como o Distributor, tanto o Run
Command quanto o State Manager, são recursos do AWS Systems Manager.
Formato de Nome de região da Amazon (ARN)
Os pacotes definidos pelo usuário são associados aos nomes do recurso da Amazon (ARNs) do
documento e têm o seguinte formato:
arn:aws:ssm:region:account-id:document/document-name

Veja um exemplo a seguir.
arn:aws:ssm:us-west-1:123456789012:document/ExampleDocumentName

Você pode usar um par de políticas do IAM padrão fornecidas pela AWS, uma para os usuários finais e
outra para os administradores, para conceder permissões para atividades do Distributor. Ou você pode
criar políticas IAM personalizadas e apropriadas para suas necessidades de permissões.
Para obter mais informações sobre usar variáveis em políticas IAM, consulte Elementos da política do IAM:
variáveis.
Para obter mais informações sobre como criar políticas do e anexá-las a usuários ou grupos do IAM,
consulte Criar políticas do IAM e Adicionar e remover políticas do IAM no Manual do usuário do IAM.
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Etapa 4: Criar ou escolher um bucket do Amazon S3
Ao criar um pacote usando o fluxo de trabalho Simple (Simples) no console do AWS Systems Manager,
você escolhe um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) existente para o qual o
Distributor fará upload do seu software. O Distributor é um recurso do AWS Systems Manager. No fluxo
de trabalho Advanced (Avançado), é necessário fazer upload de arquivos .zip do seu software ou ativos
em um bucket do Amazon S3 antes de começar. Se você criar um pacote usando os fluxos de trabalho
Simple (Simples) ou Advanced (Avançado) no console, ou usando a API, você precisará ter um bucket do
Amazon S3 antes de começar a criar o pacote. Como parte do processo de criação do pacote, o Distributor
copia o software e ativos instaláveis desse bucket em um armazenamento interno do Systems Manager.
Como os ativos são copiados em um armazenamento interno, você poderá excluir ou redefinir seu bucket
do Amazon S3 quando a criação do pacote for concluída.
Para obter mais informações sobre como criar um bucket, consulte Criar um bucket no Manual de
conceitos básicos do Amazon Simple Storage Service. Para obter mais informações sobre como executar
um comando AWS CLI para criar um bucket, consulte mb na AWS CLI Referência de comando.

Trabalho com Distributor
Você pode usar o console do AWS Systems Manager, as ferramentas de linha de comando da AWS
(AWS CLI e AWS Tools for PowerShell) e os AWS SDKs para adicionar, gerenciar ou implantar pacotes
no Distributor. O Distributor é um recurso do AWS Systems Manager. Antes de adicionar um pacote a
Distributor:
• Crie e faça um zip dos ativos instaláveis.
• (Opcional) Crie um arquivo manifesto JSON para o pacote. Não é necessário fazer isso no processo de
criação do pacote Simple (Simples) no console do Distributor. Uma criação de pacote simples gera um
arquivo manifesto JSON para você.
Você pode usar o console do AWS Systems Manager ou um editor de texto ou JSON para criar o
arquivo manifesto.
• Tenha um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pronto para armazenar ativos ou
software instaláveis. Se você estiver usando o processo de criação de pacote Advanced (Avançado),
faça upload dos ativos no bucket do Amazon S3, antes de começar.

Note
Você pode excluir ou redefinir esse bucket depois de terminar de criar o pacote, porque o
Distributor transfere o conteúdo do pacote para um bucket interno do Systems Manager como
parte do processo de criação dele.
Os pacotes publicados pela AWS já estão empacotados e prontos para implantação. Para implantar um
pacote publicado pela AWS para nós gerenciados, consulte Instalar ou atualizar pacotes (p. 1348).
Você pode compartilhar pacotes do Distributor entre Contas da AWS. Ao usar um pacote compartilhado de
outra conta nos comandos da AWS CLI, use o nome do recurso da Amazon (ARN) do pacote em vez do
nome do pacote.
Tópicos
• Visualizar pacotes (p. 1331)
• Criar um pacote (p. 1332)
• Editar permissões do pacote (console) (p. 1343)
• Editar tags do pacote (console) (p. 1344)
• Adicionar uma versão de pacote ao Distributor (p. 1344)
• Instalar ou atualizar pacotes (p. 1348)
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• Desinstalar um pacote (p. 1354)
• Excluir um pacote (p. 1355)

Visualizar pacotes
Para visualizar os pacotes que estão disponíveis para instalação, você pode usar o console do AWS
Systems Manager ou a ferramenta de linha de comando da AWS de sua preferência. O Distributor é um
recurso do AWS Systems Manager. Para acessar o Distributor, abra o console do AWS Systems Manager
e escolha Distributor no painel de navegação à esquerda. Você verá todos os pacotes disponíveis para
você.
A seção a seguir descreve como você pode exibir os pacotes do Distributor usando sua ferramenta de
linha de comando preferida.

Visualizar pacotes (linha de comando)
Esta seção contém informações sobre como usar a ferramenta de linha de comando de sua preferência
para visualizar os pacotes do Distributor usando os comandos fornecidos.
Linux & macOS

Para visualizar pacotes usando a AWS CLI no Linux
• Para visualizar todos os pacotes, excluindo pacotes compartilhados, execute o comando a seguir.
aws ssm list-documents \
--filters Key=DocumentType,Values=Package

• Para visualizar todos os pacotes da Amazon, execute o comando a seguir.
aws ssm list-documents \
--filters Key=DocumentType,Values=Package Key=Owner,Values=Amazon

• Para visualizar todos os pacotes de propriedade de terceiros, execute o comando a seguir.
aws ssm list-documents \
--filters Key=DocumentType,Values=Package Key=Owner,Values=ThirdParty

Windows

Para visualizar pacotes usando a AWS CLI no Windows
• Para visualizar todos os pacotes, excluindo pacotes compartilhados, execute o comando a seguir.
aws ssm list-documents ^
--filters Key=DocumentType,Values=Package

• Para visualizar todos os pacotes da Amazon, execute o comando a seguir.
aws ssm list-documents ^
--filters Key=DocumentType,Values=Package Key=Owner,Values=Amazon

• Para visualizar todos os pacotes de propriedade de terceiros, execute o comando a seguir.
aws ssm list-documents ^
--filters Key=DocumentType,Values=Package Key=Owner,Values=ThirdParty
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PowerShell

Para visualizar pacotes usando o Tools for PowerShell
• Para visualizar todos os pacotes, excluindo pacotes compartilhados, execute o comando a seguir.
$filter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$filter.Key = "DocumentType"
$filter.Values = "Package"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($filter)

• Para visualizar todos os pacotes da Amazon, execute o comando a seguir.
$typeFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$typeFilter.Key = "DocumentType"
$typeFilter.Values = "Package"
$ownerFilter = New-Object
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$ownerFilter.Key = "Owner"
$ownerFilter.Values = "Amazon"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($typeFilter,$ownerFilter)

• Para visualizar todos os pacotes de propriedade de terceiros, execute o comando a seguir.
$typeFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$typeFilter.Key = "DocumentType"
$typeFilter.Values = "Package"
$ownerFilter = New-Object
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$ownerFilter.Key = "Owner"
$ownerFilter.Values = "ThirdParty"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($typeFilter,$ownerFilter)

Criar um pacote
Para criar um pacote, prepare o software ou ativos instaláveis, um arquivo por plataforma do sistema
operacional. É necessário pelo menos um arquivo para criar um pacote.
Plataformas diferentes às vezes podem usar o mesmo arquivo, mas todos os arquivos que você anexa
ao seu pacote devem estar listados na seção Files do manifesto. Se você estiver criando um pacote
usando o fluxo de trabalho simples no console, o manifesto será gerado para você. Você pode anexar
um máximo de 20 arquivos a um único documento. O tamanho máximo de cada arquivo é 1 GB. Para
obter mais informações sobre as plataformas compatíveis, consulte Plataformas de pacotes e arquiteturas
compatíveis (p. 1327).
Quando você cria um pacote, o sistema cria um documento SSM (p. 1361). O documento permite que
você implante o pacote em nós gerenciados.
Apenas para fins de demonstração, um pacote de exemplo, ExamplePackage.zip, está disponível para
download em nosso site. O pacote de exemplo inclui um manifesto JSON concluído e três arquivos .zip
contendo instaladores do PowerShell v7.0.0. Os scripts de instalação e desinstalação não contêm
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comandos válidos. É preciso compactar cada software instalável e scripts em um arquivo .zip para criar
um pacote no fluxo de trabalho Advanced (Avançado), mas não compacte os ativos instaláveis no fluxo de
trabalho Simple (Simples).
Tópicos
• Crie um pacote (simples) (p. 1333)
• Criar um pacote (avançado) (p. 1334)

Crie um pacote (simples)
Esta seção descreve como criar um pacote no Distributor escolhendo o fluxo de trabalho de criação Simple
(Simples) no console do Distributor. O Distributor é um recurso do AWS Systems Manager. Para criar um
pacote, prepare seus ativos instaláveis, um arquivo por plataforma do sistema operacional. É necessário
pelo menos um arquivo para criar um pacote. O processo de criação de pacote Simple (Simples) gera
os scripts de instalação e instalação, os hashes de arquivo e um manifesto em formato JSON para você.
O fluxo de trabalho Simple (Simples) cuida do processo de upload e compactação dos seus arquivos de
instalação e cria um pacote e um documento SSM (p. 1361) associado. Para obter mais informações
sobre as plataformas compatíveis, consulte Plataformas de pacotes e arquiteturas compatíveis (p. 1327).
Quando você usa o método Simple para criar um pacote, o Distributor cria scripts install e uninstall
para você. No entanto, ao criar um pacote para uma atualização no local, é necessário fornecer seu
próprio conteúdo de script update na guia Update script (Script de atualização). Quando você adiciona
comandos de entrada para um script update, o Distributor inclui esse script no pacote .zip criado para
você, junto com os scripts install e uninstall.

Note
Use a opção de atualização In-place para adicionar arquivos novos ou atualizados a uma
instalação de pacote existente sem deixar a aplicação associada offline.

Para criar um pacote (simples)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.
4.

No painel de navegação, escolha Distributor.
Na página inicial do Distributor, selecione Create package (Criar pacote) e, então, Simple (Simples).
Na página Create package (Criar pacote), digite um nome para seu pacote. Nomes de pacotes podem
conter letras, números, pontos, traços e sublinhados. O nome deve ser genérico o suficiente para
se aplicar a todas as versões dos anexos do pacote, mas específicos o suficiente para identificar a
finalidade do pacote.
(Opcional) Em Version name (Nome da versão), insira um nome para a versão. Os nomes de versões
podem ter no máximo 512 caracteres e não devem conter caracteres especiais.
Em Location (Localização), escolha um bucket usando o nome e o prefixo do bucket ou usando o URL
do bucket.
Em Upload software (Fazer upload de software), escolha Add software (Adicionar software) e procure
os arquivos de software instaláveis com as extensões .rpm, .msi ou .deb. Se o nome do arquivo
contiver espaços, o upload falhará. Você pode fazer upload de mais de um arquivo de software com
uma única ação.

5.
6.
7.

8.

Em Target platform (Plataforma de destino), verifique se a plataforma do sistema operacional de
destino exibida para cada arquivo de instalação está correta. Se o sistema operacional correto não for
o exibido, escolha o correto na lista suspensa.
Para o fluxo de trabalho de criação do pacote Simple (Simples), como você faz upload de cada
arquivo de instalação somente uma vez, são necessárias etapas adicionais para que o Distributor
direcione um único arquivo para mais de um sistema operacional. Por exemplo, se você carregar
um arquivo de software instalável chamado Logtool_v1.1.1.rpm, você precisará alterar alguns
valores padrão no fluxo de trabalho Simple (Simples) para direcionar o mesmo software aos dois
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sistemas operacionais, Amazon Linux e Ubuntu. Ao segmentar várias plataformas, siga um destes
procedimentos.
• Use o fluxo de trabalho Advanced (Avançado), compacte cada arquivo de instalação em um
arquivo .zip antes de começar e crie o manifesto manualmente de modo que aquele arquivo de
instalação possa ser direcionado a mais de uma plataforma ou versão de sistema operacional. Para
mais informações, consulte Criar um pacote (avançado) (p. 1334).
• Edite manualmente o arquivo manifesto no fluxo de trabalho Simple (Simples) para que seu
arquivo .zip seja direcionado a mais de uma plataforma ou versão de sistema operacional. Para
obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o final da etapa 4 em Etapa 2: Criar o
manifesto do pacote JSON (p. 1336).
9.

Em Platform version (Versão da plataforma), verifique se a versão exibida da plataforma do sistema
operacional é _any, uma versão importante seguida pelo curinga (7.*) ou a versão específica do
sistema operacional ao qual você deseja que o software se aplique. Para obter mais informações
sobre como especificar uma versão de plataforma do sistema operacional, consulte a etapa 4 em
Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).

10. Em Architecture (Arquitetura) escolha, na lista suspensa, a arquitetura do processador correta para
cada arquivo de instalação. Para obter mais informações sobre as arquiteturas de processador
compatíveis, consulte Plataformas de pacotes e arquiteturas compatíveis (p. 1327).
11. (Opcional) Expanda Scripts e revise os scripts que o Distributor gerou para seu software instalável.
12. (Opcional) Para fornecer um script de atualização para uso com atualizações no local, expanda
Scripts, escolha a guia Update script (Script de atualização) e insira os comandos de script de
atualização.
O Systems Manager não gera scripts de atualização em seu nome.
13. Para adicionar mais arquivos de software instalável, escolha Add software (Adicionar software).
Senão, siga para a próxima etapa.
14. (Opcional) Expanda Manifest (Manifesto) e revise o manifesto do pacote JSON que o Distributor gerou
para o software instalável. Se você tiver alterado qualquer informação sobre seu software desde
que começou esse procedimento, como a versão da plataforma ou plataforma de destino, escolha
Generate manifest (Gerar manifesto) para exibir o manifesto do pacote atualizado.
Você pode editar o manifesto manualmente se quiser direcionar o software instalável para mais de um
sistema operacional, conforme descrito na etapa 8. Para obter mais informações sobre a edição de
manifesto, consulte Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).
15. Escolha Create package (Criar pacote).
Aguarde até que o Distributor termine de carregar o software e criar seu pacote. O Distributor mostra
o status do carregamento para cada arquivo de instalação. Dependendo do número e do tamanho dos
pacotes que você estiver adicionando, isso pode levar alguns minutos. O Distributor automaticamente
redirecionará você para a página Package details (Detalhes do pacote) do novo pacote, mas você poderá
optar por abri-lo depois que o software for carregado. A página Package details (Detalhes do pacote)
só exibirá todas as informações sobre ele quando o Distributor finalizar o processo de criação. Para
interromper o processo de criação e upload do pacote, escolha Cancel (Cancelar).
Se o Distributor não conseguir fazer upload de qualquer um dos arquivos de instalação do software, ele
exibirá a mensagem Upload failed (Falha no upload). Para tentar fazer upload novamente, escolha Retry
upload (Tentar novamente). Para obter mais informações sobre como solucionar as falhas de criação do
pacote, consulte Resolução de problemas AWS Systems ManagerDistributor (p. 1359).

Criar um pacote (avançado)
Nesta seção, saiba como usuários avançados podem criar um pacote no Distributor após fazer upload de
ativos instaláveis compactados com scripts de instalação e desinstalação e um arquivo manifesto JSON
em um bucket do Amazon S3.
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Para criar um pacote, prepare seus arquivos .zip de ativos instaláveis, um arquivo .zip por plataforma do
sistema operacional. Pelo menos um arquivo .zip é necessário para criar um pacote. Em seguida, crie
um manifesto JSON. O manifesto inclui ponteiros para arquivos de código do seu pacote. Quando você
tiver os arquivos de código necessários adicionados a uma pasta ou diretório, e o manifesto tiver sido
preenchido com os valores corretos, faça upload do pacote em um bucket do S3.
Um exemplo de pacote, ExamplePackage.zip, está disponível para download no nosso site. O exemplo
inclui um manifesto JSON concluído e três arquivos .zip.
Tópicos
• Etapa 1: Criar os arquivos ZIP (p. 1335)
• Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336)
• Etapa 3: Fazer upload do pacote e do manifesto em um bucket do Amazon S3 (p. 1341)
• Etapa 4: Adicionar um pacote ao Distributor (p. 1341)

Etapa 1: Criar os arquivos ZIP
A base do seu pacote é pelo menos um arquivo .zip de software ou ativos instaláveis. Um pacote inclui um
arquivo .zip por sistema operacional ao qual você deseja oferecer suporte, a menos que um arquivo .zip
possa ser instalado em vários sistemas operacionais. Por exemplo, as instâncias do Red Hat Enterprise
Linux e do Amazon Linux normalmente podem executar os mesmos arquivos .RPM executáveis, então
você precisa anexar apenas um arquivo .zip ao seu pacote para oferecer suporte aos dois sistemas
operacionais.
Arquivos necessários
Os seguintes itens são necessários em cada arquivo .zip:
• Um script install e uninstall. Os nós gerenciados com base no Windows Server exigem scripts do
PowerShell (scripts chamados install.ps1 e uninstall.ps1). Os nós gerenciados baseados em
Linux exigem scripts de shell (scripts denominados install.sh e uninstall.sh). O SSM Agent
executa as instruções nos scripts install e uninstall.
Por exemplo, os scripts de instalação podem executar um instalador (como .rpm ou .msi), podem copiar
arquivos ou podem definir configurações.
• Um arquivo executável, pacotes do instalador (.rpm, .deb, .msi etc.), outros scripts ou arquivos de
configuração.
Arquivos opcionais
O seguinte item é opcional em cada arquivo .zip:
• Um script update. Fornecer um script de atualização possibilita o uso da opção In-place update
para instalar um pacote. Para adicionar arquivos novos ou atualizados a uma instalação de pacote
existente, a opção In-place update não coloca a aplicação de pacote offline enquanto a atualização
é executada. Os nós gerenciados com base no Windows Server requerem um script do PowerShell
(chamado update.ps1). Os nós gerenciados baseados em Linux exigem um script de shell (script
chamado update.sh). O SSM Agent executa as instruções no script update.
Para obter mais informações sobre como instalar ou atualizar pacotes, consulte Instalar ou atualizar
pacotes (p. 1348).
Para obter exemplos de arquivos .zip, incluindo scripts de amostra install e uninstall, faça download do
pacote de exemplos, ExamplePackage.zip.
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Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON
Depois de preparar e compactar os arquivos de instalação, crie um manifesto JSON. A seguir está um
modelo. As partes do modelo manifesto estão descritas no procedimento nesta seção. Você pode usar
um editor JSON para criar esse manifesto em um arquivo separado. Como alternativa, você pode criar o
manifesto no console do AWS Systems Manager ao criar um pacote.
{

}

"schemaVersion": "2.0",
"version": "your-version",
"publisher": "optional-publisher-name",
"packages": {
"platform": {
"platform-version": {
"architecture": {
"file": ".zip-file-name-1.zip"
}
}
},
"another-platform": {
"platform-version": {
"architecture": {
"file": ".zip-file-name-2.zip"
}
}
},
"another-platform": {
"platform-version": {
"architecture": {
"file": ".zip-file-name-3.zip"
}
}
}
},
"files": {
".zip-file-name-1.zip": {
"checksums": {
"sha256": "checksum"
}
},
".zip-file-name-2.zip": {
"checksums": {
"sha256": "checksum"
}
}
}

Para criar um manifesto de pacote JSON
1.

Adicione a versão do esquema ao seu manifesto. Nesta versão, a versão de esquema é sempre 2.0.
{ "schemaVersion": "2.0",

2.

Adicione uma versão do pacote definido pelo usuário ao manifesto. Isso também é o valor de
Version name (Nome da versão) que você especifica ao adicionar o pacote ao Distributor. Ele
se torna parte do documento do AWS Systems Manager que o Distributor cria quando você
adiciona seu pacote. Você também pode fornecer esse valor como uma entrada no documento
AWS-ConfigureAWSPackage para instalar uma versão do pacote que não seja a última. Um
valor version pode conter letras, números, sublinhados, hifens e pontos, e ter no máximo 128
caracteres. Recomendamos que você use uma versão legível do pacote para facilitar que você e
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outros administradores especifiquem versões de pacote exatas ao implantar. Veja um exemplo a
seguir.
"version": "1.0.1",

3.

(Opcional) Adicione um nome de editor. Veja um exemplo a seguir.
"publisher": "MyOrganization",

4.

Adicionar pacotes. A seção "packages" descreve as plataformas, versões e arquiteturas compatíveis
com os arquivos .zip em seu pacote. Para mais informações, consulte Plataformas de pacotes e
arquiteturas compatíveis (p. 1327).
O platform-version pode ser o valor curinga _any. Use-o para indicar que um arquivo .zip é
compatível com qualquer versão da plataforma. Você também pode especificar uma versão principal
seguida de um curinga para que todas as versões secundárias sejam suportadas, por exemplo 7.*. Se
você optar por especificar um valor da platform-version para uma versão específica do sistema
operacional, certifique-se de que ele corresponde à versão exata da AMI do sistema operacional que
você definir como destino. Veja a seguir os recursos sugeridos para obter o valor correto do sistema
operacional.
• Em nós gerenciados baseados no Windows Server, a versão está disponível como dados do
Windows Management Instrumentation (WMI). Você pode executar o seguinte comando em um
prompt de comando para obter informações sobre a versão e depois analisar os resultados da
version. Esse comando não mostra a versão para Windows Server Nano; o valor da versão para
Windows Server Nano é nano.
wmic OS get /format:list

• Em um nó gerenciado baseado em Linux, obtenha a versão primeiramente verificando a versão do
sistema operacional (o comando a seguir). Procure o valor de VERSION_ID.
cat /etc/os-release

Se isso não retornar os resultados necessários, execute o seguinte comando para obter
informações de versão do LSB do arquivo /etc/lsb-release e procure o valor de
DISTRIB_RELEASE.
lsb_release -a

Se esses métodos falharem, você pode geralmente encontrar a versão com base na distribuição.
Por exemplo, no Debian Server, você pode analisar o arquivo /etc/debian_version, ou no Red
Hat Enterprise Linux, o arquivo /etc/redhat-release.
hostnamectl

"packages": {
"platform": {
"platform-version": {
"architecture": {
"file": ".zip-file-name-1.zip"
}
}
},
"another-platform": {
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}

"platform-version": {
"architecture": {
"file": ".zip-file-name-2.zip"
}
}
},
"another-platform": {
"platform-version": {
"architecture": {
"file": ".zip-file-name-3.zip"
}
}
}

Veja um exemplo a seguir. Neste exemplo, a plataforma do sistema operacional é amazon, a
versão compatível é 2016.09, a arquitetura é x86_64, e o arquivo .zip que oferece suporte a essa
plataforma é test.zip.
{

},

"amazon": {
"2016.09": {
"x86_64": {
"file": "test.zip"
}
}
}

Você pode adicionar o valor curinga _any para indicar que o pacote é compatível com todas as
versões do elemento pai. Por exemplo, para indicar que o pacote é compatível com qualquer versão
do Amazon Linux, sua declaração de pacote deve ser semelhante ao seguinte: Você pode usar o
curinga _any nos níveis de versão ou arquitetura para oferecer suporte a todas as versões de uma
plataforma, ou todas as arquiteturas em uma versão, ou todas as versões e todas as arquiteturas de
uma plataforma.
{

},

"amazon": {
"_any": {
"x86_64": {
"file": "test.zip"
}
}
}

O exemplo a seguir adiciona _any para mostrar que o primeiro pacote, data1.zip, é compatível com
todas as arquiteturas do Amazon Linux 2016.09. O segundo pacote, data2.zip, tem suporte para
todas as versões do Amazon Linux, mas apenas para nós gerenciados com a arquitetura x86_64.
Tanto a versão 2016.09 quanto a versão _any são entradas em amazon. Há uma plataforma
(Amazon Linux), mas diferentes versões, arquiteturas e arquivos .zip associados compatíveis.
{

"amazon": {
"2016.09": {
"_any": {
"file": "data1.zip"
}
},
"_any": {
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}

}

}

"x86_64": {
"file": "data2.zip"
}

Você pode fazer referência a um arquivo .zip mais de uma vez na seção "packages" do manifesto,
se o arquivo .zip oferece suporte a mais de uma plataforma. Por exemplo, se você tiver um
arquivo .zip que oferece suporte ao Red Hat Enterprise Linux versões 7.x e ao Amazon Linux, você
terá duas entradas na seção "packages" apontando para o mesmo arquivo .zip, conforme mostrado
no exemplo a seguir.
{

},

5.

"amazon": {
"2018.03": {
"x86_64": {
"file": "test.zip"
}
}
},
"redhat": {
"7.*": {
"x86_64": {
"file": "test.zip"
}
}
}

Adicione a lista de arquivos .zip que fazem parte deste pacote na etapa 4. Cada entrada de arquivo
exige o nome do arquivo e a soma de verificação do valor de hash do sha256. Os valores da soma de
verificação no manifesto devem corresponder ao valor de hash sha256 nos ativos compactados para
impedir que a instalação do pacote falhe.
Para obter a soma de verificação exata dos instaláveis, você pode executar os comandos a seguir. No
Linux, execute shasum -a 256 file-name.zip ou openssl dgst -sha256 file-name.zip.
No Windows, execute o cmdlet Get-FileHash -Path path-to-.zip-file no PowerShell.
A seção "files" do manifesto inclui uma referência para cada um dos arquivos .zip em seu pacote.
"files": {
"test-agent-x86.deb.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE2706223c7616ca9fb28863a233b38e5a23a8c326bb4ae241dcEXAMPLE"
}
},
"test-agent-x86_64.deb.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE572a745844618c491045f25ee6aae8a66307ea9bff0e9d1052EXAMPLE"
}
},
"test-agent-x86_64.nano.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE63ccb86e830b63dfef46995af6b32b3c52ce72241b5e80c995EXAMPLE"
}
},
"test-agent-rhel5-x86.nano.zip": {
"checksums": {

1339

AWS Systems Manager Guia do usuário
Trabalho com Distributor
"sha256":
"EXAMPLE13df60aa3219bf117638167e5bae0a55467e947a363fff0a51EXAMPLE"
}
},
"test-agent-x86.msi.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE12a4abb10315aa6b8a7384cc9b5ca8ad8e9ced8ef1bf0e5478EXAMPLE"
}
},
"test-agent-x86_64.msi.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE63ccb86e830b63dfef46995af6b32b3c52ce72241b5e80c995EXAMPLE"
}
},
"test-agent-rhel5-x86.rpm.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE13df60aa3219bf117638167e5bae0a55467e947a363fff0a51EXAMPLE"
}
},
"test-agent-rhel5-x86_64.rpm.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE7ce8a2c471a23b5c90761a180fd157ec0469e12ed38a7094d1EXAMPLE"
}
}
}

6.

Depois de adicionar as informações do seu pacote, salve e feche o arquivo manifesto.

Veja a seguir um exemplo de um manifesto concluído. Neste exemplo, você tem um arquivo .zip,
NewPackage_LINUX.zip, que oferece suporte a mais de uma plataforma, mas é referenciada na seção
"files" somente uma vez.
{

"schemaVersion": "2.0",
"version": "1.7.1",
"publisher": "Amazon Web Services",
"packages": {
"windows": {
"_any": {
"x86_64": {
"file": "NewPackage_WINDOWS.zip"
}
}
},
"amazon": {
"_any": {
"x86_64": {
"file": "NewPackage_LINUX.zip"
}
}
},
"ubuntu": {
"_any": {
"x86_64": {
"file": "NewPackage_LINUX.zip"
}
}
}
},
"files": {
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"NewPackage_WINDOWS.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLEc2c706013cf8c68163459678f7f6daa9489cd3f91d52799331EXAMPLE"
}
},
"NewPackage_LINUX.zip": {
"checksums": {
"sha256":
"EXAMPLE2b8b9ed71e86f39f5946e837df0d38aacdd38955b4b18ffa6fEXAMPLE"
}
}
}

}

Exemplo de pacote
Um exemplo de pacote, ExamplePackage.zip, está disponível para download no nosso site. O exemplo
inclui um manifesto JSON concluído e três arquivos .zip.

Etapa 3: Fazer upload do pacote e do manifesto em um bucket do Amazon S3
Prepare seu pacote, copiando ou movendo todos os arquivos .zip para uma pasta ou diretório. Um pacote
válido requer o manifesto criado em Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336) e todos os
arquivos .zip identificados na lista do arquivo manifesto.

Para carregar o pacote e o manifesto no Amazon S3
1.

Copiar ou mover todos os arquivos de arquivamento .zip especificados no manifesto para uma pasta
ou diretório. Não compacte a pasta ou o diretório para o qual você move seus arquivos .zip e o arquivo
de manifesto.

2.

Crie um bucket ou escolha um bucket existente. Para obter mais informações, consulte Criar um
bucket no Manual de conceitos básicos do Amazon Simple Storage Service. Para obter mais
informações sobre como executar um comando AWS CLI para criar um bucket, consulte mb na AWS
CLI Referência de comando.

3.

Carregue a pasta ou diretório no bucket. Para obter mais informações, consulte Adicionar um objeto
a um bucket no Guia de conceitos básicos do Amazon Simple Storage Service. Se você planeja colar
o manifesto JSON no console do AWS Systems Manager, não faça upload do manifesto. Para obter
mais informações sobre como executar um comando AWS CLI para fazer upload de arquivos a um
bucket, consulte mv na AWS CLI Referência de comando.

4.

Na página inicial do bucket, escolha a pasta ou diretório que você carregou. Se você tiver feito upload
dos seus arquivos para uma subpasta em um bucket, anote a subpasta (também conhecida como um
prefixo). Você precisará do prefixo para adicionar seu pacote ao Distributor.

Etapa 4: Adicionar um pacote ao Distributor
Você pode usar o console do AWS Systems Manager, as ferramentas de linha de comando da AWS (AWS
CLI e AWS Tools for PowerShell) ou os AWS SDKs para adicionar um novo pacote do Distributor. Ao
adicionar um pacote, você está adicionando um novo documento do SSM (p. 1361). O documento permite
que você implante o pacote em nós gerenciados.
Tópicos
• Adicionar um pacote (console) (p. 1342)
• Adicionar um pacote (AWS CLI) (p. 1342)
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Adicionar um pacote (console)
Você pode usar o console AWS Systems Manager para criar um pacote. Tenha o nome do bucket para
o qual você fez upload do pacote no Etapa 3: Fazer upload do pacote e do manifesto em um bucket do
Amazon S3 (p. 1341).

Para adicionar um pacote ao Distributor (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página inicial do Distributor, selecione Create package (Criar pacote) e escolha Advanced
(Avançado).

4.

Na página Create package (Criar pacote), digite um nome para seu pacote. Nomes de pacotes podem
conter letras, números, pontos, traços e sublinhados. O nome deve ser genérico o suficiente para
se aplicar a todas as versões dos anexos do pacote, mas específicos o suficiente para identificar a
finalidade do pacote.

5.

Em Version name (Nome da versão), insira o valor exato da entrada version no arquivo manifesto.

6.

Em S3 bucket name (Nome do bucket do S3), escolha o nome do bucket para o qual você fez
upload do manifesto e dos arquivos .zip no the section called “Etapa 3: Fazer upload do pacote e do
manifesto em um bucket do Amazon S3” (p. 1341).

7.

Em S3 key prefix (Prefixo de chave do S3), insira a subpasta do bucket em que os arquivos .zip e o
manifesto estão armazenados.

8.

Em Manifest (Manifesto), escolha Extract from package (Extrair do pacote) para usar um manifesto
carregado no bucket do Amazon S3 com os arquivos .zip.
(Opcional) Se você não fez upload do manifesto JSON no bucket do S3 em que armazenou os
arquivos .zip, escolha New manifest (Novo manifesto). Você pode criar ou colar o manifesto inteiro no
campo de edição JSON. Para obter mais informações sobre como criar o manifesto JSON, consulte
Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).

9.

Quando terminar o manifesto, escolha Create package (Criar pacote).

10. Aguarde até o Distributor criar seu pacote com os arquivos .zip e o manifesto. Dependendo do
número e do tamanho dos pacotes que você está adicionando, isso pode levar alguns minutos. O
Distributor automaticamente redirecionará você para a página Package details (Detalhes do pacote)
do novo pacote, mas você pode optar por abri-la após o software ser carregado. A página Package
details (Detalhes do pacote) só exibirá todas as informações sobre ele quando o Distributor finalizar
o processo de criação. Para interromper o processo de criação e upload do pacote, escolha Cancel
(Cancelar).

Adicionar um pacote (AWS CLI)
Você pode usar o AWS CLI para criar um pacote. Deixe o URL pronto do bucket para o qual você
fez upload do pacote no Etapa 3: Fazer upload do pacote e do manifesto em um bucket do Amazon
S3 (p. 1341).

Para adicionar um pacote ao Amazon S3 (AWS CLI)
1.

Para usar a AWS CLI para criar um pacote, execute o seguinte comando, substituindo packagename pelo nome do pacote e path-to-manifest-file pelo caminho do arquivo de manifesto
JSON. DOC-EXAMPLE-BUCKET é a URL do bucket do Amazon S3 no qual o pacote inteiro é
armazenado. Ao executar o comando create-document no Distributor, você especifica o valor
Package para --document-type.
Se você não adicionou o arquivo de manifesto ao bucket do Amazon S3, o valor do parâmetro -content será o caminho do arquivo de manifesto JSON.
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aws ssm create-document \
--name "package-name" \
--content file://path-to-manifest-file \
--attachments Key="SourceUrl",Values="DOC-EXAMPLE-BUCKET" \
--version-name version-value-from-manifest \
--document-type Package

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm create-document \
--name "ExamplePackage" \
--content file://path-to-manifest-file \
--attachments Key="SourceUrl",Values="https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/
ExamplePackage" \
--version-name 1.0.1 \
--document-type Package

2.

Verifique se o pacote foi adicionado e exiba o manifesto do pacote executando o seguinte comando,
substituindo package-name pelo nome do seu pacote. Para obter uma versão específica do
documento (não o mesmo que a versão de um pacote), você pode adicionar o parâmetro -document-version.
aws ssm get-document \
--name "package-name"

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando create-document,
consulte create-document na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI. Para
obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando get-document, consulte
get-document.

Editar permissões do pacote (console)
Depois de adicionar um pacote ao Distributor, um recurso do AWS Systems Manager, você poderá editar
as permissões do pacote no console do Systems Manager. Você pode adicionar outras Contas da AWS
às permissões de um pacote. Os pacotes podem ser compartilhados somente com outras contas na
mesma Região da AWS. O compartilhamento entre regiões não é compatível. Por padrão, os pacotes
são definidos como Private (Privado), o que significa que apenas aqueles que tiverem acesso à Conta da
AWS do criador do pacote poderá visualizar informações e atualizar ou excluir o pacote. Se as permissões
Private são aceitáveis, você pode ignorar este procedimento.

Note
Você pode atualizar as permissões de pacotes que são compartilhados com 20 ou menos contas.

Para editar as permissões do pacote (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página Packages, escolha o pacote para o qual você deseja editar permissões.

4.

Na guia Package details (Detalhes do pacote), escolha Edit permissions (Editar permissões) para
alterar as permissões.

5.

Em Edit permissions (Editar permissões), escolha Shared with specific accounts (Compartilhadas com
contas específicas).

6.

Em Shared with specific accounts (Compartilhadas com contas específicas), adicione os números da
Conta da AWS, um de cada vez. Ao terminar, escolha Save (Salvar).
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Editar tags do pacote (console)
Depois de adicionar um pacote ao Distributor, um recurso do AWS Systems Manager, você poderá editar
as tags do pacote no console do Systems Manager. Essas etiquetas são aplicadas ao pacote e não estão
conectadas a etiquetas em nós gerenciados nos quais você quer implantar o pacote. As tags são valores e
chaves que diferenciam maiúsculas de minúsculas que podem ajudar a agrupar e filtrar seus pacotes por
critérios que são relevantes para a sua organização. Se você não quiser adicionar tags, já estará pronto
para instalar o pacote ou adicionar uma nova versão.

Para editar tags de pacote (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página Packages, escolha o pacote para o qual você deseja editar tags.

4.

Na guia Package details (Detalhes do pacote), em Tags, escolha Edit (Editar).

5.

Em Add tags (Adicionar tags), insira uma chave de tag ou um par de chave e valor de tag e escolha
Add (Adicionar). Repita se você deseja adicionar mais tags. Para excluir tags, escolha X na tag na
parte inferior da janela.

6.

Ao concluir a adição de tags ao seu pacote, selecione Save (Salvar).

Adicionar uma versão de pacote ao Distributor
Para adicionar uma versão do pacote, crie um pacote (p. 1332) e use o Distributor para adicionar uma
versão do pacote, acrescentando uma entrada ao documento AWS Systems Manager (SSM) que já existe
para versões mais antigas. O Distributor é um recurso do AWS Systems Manager. Para economizar
tempo, atualize o manifesto para uma versão mais antiga do pacote, altere o valor da entrada version
no manifesto (por exemplo, de Test_1.0 para Test_2.0) e salve-o como manifesto para a nova versão.
O fluxo de trabalho simples Add version (Adicionar versão) no console do Distributor faz a atualização do
arquivo de manifesto para você.
Uma nova versão do pacote pode:
• Substituir pelo menos um dos arquivos de instalação anexados à versão atual.
• Adicionar novos arquivos de instalação para oferecer suporte a mais plataformas.
• Excluir arquivos para interromper o suporte para plataformas específicas.
Uma versão mais recente pode usar o mesmo bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),
mas deve ter um URL com outro nome de arquivo mostrado no final. É possível usar o console do Systems
Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para adicionar a nova versão. Carregar um
arquivo de instalação com o nome exato de um arquivo de instalação existente no bucket do Amazon S3
substitui o arquivo existente. Nenhum arquivo de instalação será copiado da versão mais antiga para a
nova. Você deve fazer upload dos arquivos de instalação da versão mais antiga para que eles façam parte
de uma nova versão. Depois que o Distributor terminar de criar a nova versão do pacote, você poderá
excluir ou redefinir o bucket do Amazon S3, porque o Distributor copia seu software em um bucket interno
do Systems Manager como parte do processo de versionamento.

Note
Cada pacote é mantido em um máximo de 25 versões. Você pode excluir versões que não são
mais necessárias.
Tópicos
• Adicionar uma versão de pacote (console) (p. 1345)
• Adicionar uma versão de pacote (AWS CLI) (p. 1347)
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Adicionar uma versão de pacote (console)
Antes de realizar estas etapas, siga as instruções em Criar um pacote (p. 1332) a fim de criar um pacote
para a versão. Então, use o console do Systems Manager para adicionar uma nova versão de pacote ao
Distributor.

Adicionar uma versão de pacote (simples)
Para adicionar uma versão do pacote usando o fluxo de trabalho Simple (Simples), prepare os arquivos
de instalação atualizados ou adicione arquivos instaláveis com suporte a mais plataformas e arquiteturas.
Depois, use o Distributor para fazer upload de arquivos de instalação novos e atualizados e adicionar uma
versão do pacote. O fluxo de trabalho simplificado Add version (Adicionar versão) no console do Distributor
faz a atualização do arquivo de manifesto e o documento SSM associado para você.

Para adicionar uma versão de pacote (simples)
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página inicial do Distributor, selecione o pacote ao qual você deseja adicionar outra versão.

4.

Na página Add version (Adicionar versão), escolha Simple (Simples).

5.

Em Version name (Nome da versão), digite um nome para a versão. O nome da versão nova precisa
ser diferente do antigo. Os nomes de versões podem ter no máximo 512 caracteres e não devem
conter caracteres especiais.
Em S3 bucket name (Nome do bucket do S3), escolha um bucket do S3 existente na lista. Ele pode
ser o mesmo bucket que você usou para armazenar arquivos de instalação de versões mais antigas,
mas os nomes dos arquivos de instalação precisam ser diferentes para evitar substituições de
arquivos existentes no bucket.

6.

7.

Em S3 key prefix (Prefixo de chave do S3), insira a subpasta do bucket em que os ativos instaláveis
estão armazenados.

8.

Em Upload software (Fazer upload de software), procure os arquivos de software instaláveis
que você quiser anexar à nova versão. Os arquivos de instalação de versões existentes não são
automaticamente copiados para uma nova versão. Você precisa fazer upload dos arquivos de
instalação de versões mais antigas do pacote se quiser que qualquer um dos mesmos arquivos de
instalação façam parte da nova versão. Você pode fazer upload de mais de um arquivo de software
com uma única ação.

9.

Em Target platform (Plataforma de destino), verifique se a plataforma do sistema operacional de
destino exibida para cada arquivo de instalação está correta. Se o sistema operacional correto não for
o exibido, escolha o correto na lista suspensa.
No fluxo de trabalho de versionamento Simple (Simples), como você carrega cada arquivo de
instalação somente uma vez, etapas adicionais são necessárias para direcionar um único arquivo a
mais de um sistema operacional. Por exemplo, se você carregar um arquivo de software instalável
chamado Logtool_v1.1.1.rpm, você precisará alterar alguns valores padrão no fluxo de trabalho
Simple (Simples) para instruir o Distributor a direcionar o mesmo software aos dois sistemas
operacionais, Amazon Linux e Ubuntu. Você pode seguir um dos seguintes procedimentos para
contornar essa limitação.
• Use o fluxo de trabalho de versionamento Advanced (Avançado), compacte cada arquivo de
instalação em um arquivo .zip antes de começar e crie o manifesto manualmente de modo
que aquele arquivo de instalação possa ser direcionado a mais de uma plataforma ou versão
de sistema operacional. Para mais informações, consulte Adicionar uma versão de pacote
(avançado) (p. 1346).
• Edite manualmente o arquivo manifesto no fluxo de trabalho Simple (Simples) para que seu
arquivo .zip seja direcionado a mais de uma plataforma ou versão de sistema operacional. Para
obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o final da etapa 4 em Etapa 2: Criar o
manifesto do pacote JSON (p. 1336).
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10. Em Platform version (Versão da plataforma), verifique se a versão exibida da plataforma do sistema
operacional é _any, uma versão importante seguida pelo curinga (7.*) ou a versão específica do
sistema operacional ao qual você deseja que o software se aplique. Para obter mais informações
sobre como especificar uma versão de plataforma, consulte a etapa 4 em Etapa 2: Criar o manifesto
do pacote JSON (p. 1336).
11. Em Architecture (Arquitetura) escolha, na lista suspensa, a arquitetura do processador correta para
cada arquivo de instalação. Para obter mais informações sobre as arquiteturas compatíveis, consulte
Plataformas de pacotes e arquiteturas compatíveis (p. 1327).
12. (Opcional) Expanda Scripts e revise os scripts de instalação e desinstalação que o Distributor gerou
para o software instalável.
13. Para adicionar mais arquivos de software instaláveis à nova versão, escolha Add software (Adicionar
software). Senão, siga para a próxima etapa.
14. (Opcional) Expanda Manifest (Manifesto) e revise o manifesto do pacote JSON que o Distributor gerou
para o software instalável. Se você tiver alterado qualquer informação sobre seu software instalável
desde que começou esse procedimento, como a versão da plataforma ou plataforma de destino,
escolha Generate manifest (Gerar manifesto) para exibir o manifesto do pacote atualizado.
Você pode editar o manifesto manualmente se quiser direcionar o software instalável para mais de um
sistema operacional, conforme descrito na etapa 9. Para obter mais informações sobre a edição de
manifesto, consulte Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).
15. Quando terminar de adicionar o software e revisar os dados da plataforma de destino, da versão e da
arquitetura, escolha Add version (Adicionar versão).
16. Aguarde até que o Distributor termine de carregar o software e criar sua nova versão do pacote.
O Distributor mostra o status do upload de cada arquivo de instalação. Dependendo do número e
do tamanho dos pacotes que você está adicionando, isso pode levar alguns minutos. O Distributor
automaticamente redirecionará você para a página Package details (Detalhes do pacote) do pacote,
mas você pode optar por abri-la após o software ser carregado. A página Package details (Detalhes
do pacote) não mostra todas as informações sobre ele quando o Distributor finalizar o processo de
criação do novo pacote. Para interromper o upload e criação da versão do pacote, escolha Stop
upload (Parar upload).
17. Se o Distributor não conseguir fazer upload de qualquer um dos arquivos de instalação do software,
ele exibirá a mensagem Upload failed (Falha no upload). Para tentar fazer upload novamente,
escolha Retry upload (Tentar novamente). Para obter mais informações sobre como solucionar
as falhas de criação da versão do pacote, consulte Resolução de problemas AWS Systems
ManagerDistributor (p. 1359).
18. Quando o Distributor terminar de criar a nova versão do pacote, na página de Details (Detalhes) do
pacote, na guia Versions (Versões), visualize a nova versão na lista versões disponíveis do pacote.
Defina uma versão padrão do pacote escolhendo uma versão e, em seguida, escolhendo Set default
version (Definir versão padrão).
Se você não definir uma versão padrão, a versão mais recente do pacote será a versão padrão.

Adicionar uma versão de pacote (avançado)
Para adicionar uma versão do pacote, crie um pacote (p. 1332) e use o Distributor para adicionar uma
versão do pacote, adicionando uma entrada ao documento que existe para versões mais antigas. Para
economizar tempo, atualize o manifesto para uma versão mais antiga do pacote, altere o valor da entrada
version no manifesto (por exemplo, de Test_1.0 para Test_2.0) e salve-o como manifesto para a
nova versão. Você precisa ter um manifesto atualizado para adicionar uma nova versão do pacote usando
o fluxo de trabalho Advanced (Avançado).

Para adicionar uma versão de pacote (avançado)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Distributor.
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3.

Na página inicial do Distributor, selecione o pacote ao qual você quer adicionar outra versão e escolha
Add version (Adicionar versão).

4.

Em Version name (Nome da versão), insira o valor exato que está na entrada version do arquivo
manifesto.

5.

Em S3 bucket name (Nome do bucket do S3), escolha um bucket do S3 existente na lista. Ele pode
ser o mesmo bucket que você usou para armazenar arquivos de instalação de versões mais antigas,
mas os nomes dos arquivos de instalação precisam ser diferentes para evitar substituições de
arquivos existentes no bucket.

6.

Em S3 key prefix (Prefixo de chave do S3), insira a subpasta do bucket em que os ativos instaláveis
estão armazenados.

7.

Em Manifest (Manifesto), escolha Extract from package (Extrair do pacote) para usar um manifesto
enviado ao bucket do S3 com os arquivos .zip.
(Opcional) Se você não carregou o manifesto JSON revisado no bucket do Amazon S3 em que
armazenou os arquivos .zip, escolha New manifest (Novo manifesto). Você pode criar ou colar
o manifesto inteiro no campo de edição JSON. Para obter mais informações sobre como criar o
manifesto JSON, consulte Etapa 2: Criar o manifesto do pacote JSON (p. 1336).

8.

Quando terminar o manifesto, escolha Add package version (Adicionar versão do pacote).

9.

Na página de Detalhes do pacote, na guia Versions, visualize a nova versão na lista de versões de
pacote disponíveis. Defina uma versão padrão do pacote escolhendo uma versão e, em seguida,
escolhendo Set default version (Definir versão padrão).
Se você não definir uma versão padrão, a versão mais recente do pacote será a versão padrão.

Adicionar uma versão de pacote (AWS CLI)
Você pode usar a AWS CLI para adicionar uma nova versão de pacote ao Distributor. Antes de executar
esses comandos, você deve criar uma nova versão do pacote e fazer upload dela no S3, como descrito no
início deste tópico.

Para adicionar uma versão de pacote (AWS CLI)
1.

Execute o comando a seguir para editar o documento do AWS Systems Manager com uma entrada
para uma nova versão do pacote. Substitua document-name pelo nome do seu documento. Substitua
DOC-EXEMPLO-BUCKET pela URL do manifesto JSON que você copiou em Etapa 3: Fazer upload do
pacote e do manifesto em um bucket do Amazon S3 (p. 1341). S3-bucket-URL-of-package é a
URL do bucket do Amazon S3 no qual o pacote inteiro está armazenado. Substitua version-namefrom-updated-manifest pelo valor de version no manifesto. Defina o parâmetro --documentversion para $LATEST para fazer o documento associado a essa versão do pacote a versão mais
recente do documento.
aws ssm update-document \
--name "document-name" \
--content "S3-bucket-URL-to-manifest-file" \
--attachments Key="SourceUrl",Values="DOC-EXAMPLE-BUCKET" \
--version-name version-name-from-updated-manifest \
--document-version $LATEST

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm update-document \
--name ExamplePackage \
--content "https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/ExamplePackage/
manifest.json" \
--attachments Key="SourceUrl",Values="https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/
ExamplePackage" \
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--version-name 1.1.1 \
--document-version $LATEST

2.

Execute o seguinte comando para verificar se o pacote foi atualizado e mostrar o manifesto do pacote.
Substitua package-name pelo nome de seu pacote e, opcionalmente, document-version pelo
número da versão do documento (não o mesmo que a versão do pacote) que você atualizou. Se
essa versão do pacote estiver associada à versão mais recente do documento, você pode especificar
$LATEST para o valor do parâmetro opcional --document-version.
aws ssm get-document \
--name "package-name" \
--document-version "document-version"

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando update-document,
consulte update-document na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Instalar ou atualizar pacotes
Você pode implantar pacotes em seus nós gerenciados do AWS Systems Manager usando o Distributor,
um recurso do AWS Systems Manager. Para implantar os pacotes, use o AWS Management Console ou
AWS Command Line Interface (AWS CLI). Você pode implantar uma versão de um pacote por comando.
Você pode instalar novos pacotes ou atualizar instalações existentes no local. Você pode optar por
implantar uma versão específica ou escolha sempre implantar a versão mais recente de um pacote de
implantação. Recomendamos usar o State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para instalar
pacotes. O uso do State Manager ajuda a garantir que os nós gerenciados estejam sempre executando a
versão mais atualizada do pacote.
Preferência

Ação do AWS Systems Manager

Mais informações

Instalar ou atualizar um pacote
imediatamente.

Run Command

• Instalar ou atualizar um pacote
uma vez (console) (p. 1349)
• Instalar um pacote uma vez
(AWS CLI) (p. 1352)
• Atualizar um pacote uma vez
(AWS CLI) (p. 1352)

Instalar ou atualizar um pacote
em uma programação, para que
a instalação sempre inclua a
versão padrão.

State Manager

• Programar uma instalação
ou atualização de pacote
(console) (p. 1350)
• Programar uma instalação de
pacote (AWS CLI) (p. 1353)
• Programar uma atualização de
pacote (AWS CLI) (p. 1353)

Instalar automaticamente
um pacote em novos nós
gerenciados que tenham
uma etiqueta ou um conjunto
específico de etiquetas. Por
exemplo, a instalação do agente
Amazon CloudWatch em novas
instâncias.

State Manager

Uma maneira de fazer isso é
aplicar etiquetas aos novos nós
gerenciados e, em seguida,
especificar as etiquetas como
destinos em sua associação
State Manager. O State Manager
instala automaticamente o pacote
em uma associação em nós
gerenciados que têm etiquetas
correspondentes. Consulte
Sobre destinos e controles de
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Preferência

Ação do AWS Systems Manager

Mais informações
taxa em associações do State
Manager (p. 1082).

Tópicos
• Instalar ou atualizar um pacote uma vez (console) (p. 1349)
• Programar uma instalação ou atualização de pacote (console) (p. 1350)
• Instalar um pacote uma vez (AWS CLI) (p. 1352)
• Atualizar um pacote uma vez (AWS CLI) (p. 1352)
• Programar uma instalação de pacote (AWS CLI) (p. 1353)
• Programar uma atualização de pacote (AWS CLI) (p. 1353)

Instalar ou atualizar um pacote uma vez (console)
É possível usar o console do AWS Systems Manager para instalar ou atualizar um pacote uma
vez. Quando você configura uma instalação única, o Distributor usa o AWS Systems Manager Run
Command (p. 1031), um recurso do AWS Systems Manager, para executar a instalação.

Como instalar ou atualizar um pacote uma vez (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.
3.
4.

No painel de navegação, escolha Distributor.
Na página inicial do Distributor, selecione o pacote que deseja instalar.
Escolha Install one time (Instalar uma vez).
Esse comando abre o Run Command com o documento de comando AWS-ConfigureAWSPackage
e seu pacote Distributor já selecionado.

5.
6.

Em Document version (Versão do documento), selecione a versão documento AWSConfigureAWSPackage que deseja executar.
Em Action (Ação), selecione Install (Instalar).

7.

Em Installation type (Tipo de instalação), escolha uma das seguintes opções:

8.

• Uninstall and reinstall (Desinstalar e reinstalar): o pacote é totalmente desinstalado e, depois,
reinstalado. A aplicação estará indisponível até que a reinstalação seja concluída.
• In-place update (Atualização no local): somente arquivos novos ou alterados são adicionados à
instalação existente de acordo com as instruções fornecidas em um script update. O aplicativo
permanece disponível durante todo o processo de atualização. Esta opção não tem suporte para os
pacotes publicados da AWS, exceto os pacotes AWSEC2Launch-Agent.
Em Name (Nome), verifique se o nome do pacote selecionado foi inserido.

9.

(Opcional) Em Version (Versão), insira o valor do nome da versão do pacote. Se você deixar esse
campo em branco, o Run Command instala a versão padrão que você selecionou em Distributor.
10. Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos manualmente ou
especificando um grupo de recursos.

Note
Se você não encontrar um nó gerenciado na lista, consulte Solução de problemas de
disponibilidade do nó gerenciado (p. 842).
11. Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
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• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.
12. Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de destinos nos
quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando etiquetas ou grupos de recursos, e não tiver
certeza de quantos nós gerenciados são selecionados como destino, restrinja o número
de destinos que poderão executar o documento ao mesmo tempo, especificando uma
porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
destinos depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós gerenciados. Por exemplo, se
você especificar três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for
recebido. Os nós gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
13. (Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
14. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
15. Quando estiver pronto para instalar o pacote, escolha Run (Executar).
16. A área Command status (Status do comando) informa o andamento da execução. Se o comando
ainda estiver em andamento, escolha o ícone de atualização no canto superior esquerdo do console
até a coluna Overall status (Status geral) ou Detailed status (Status detalhado) mostrar Success
(Êxito) ou Failed (Falha).
17. Na área Targets and outputs (Destinos e saídas), escolha o botão ao lado de um nome de nó
gerenciado e escolha View output (Visualizar saída).
A página de saída do comando mostra os resultados da execução do comando.
18. (Opcional) Se você optar por gravar a saída do comando em um bucket do Amazon S3, escolha
Amazon S3 para visualizar os dados do log de resultados.

Programar uma instalação ou atualização de pacote (console)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para agendar a instalação ou atualização de um
pacote. Quando você agenda a instalação ou atualização do pacote, o Distributor usa AWS Systems
Manager State Manager (p. 1077) para instalar ou atualizar.
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Para programar uma instalação de pacote (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página inicial do Distributor, selecione o pacote que deseja instalar ou atualizar.

4.

Em Package (Pacote), escolha Install on a schedule (Instalação programada).
Esse comando abre o State Manager para uma nova associação que será criada para você.

5.

Em Name (Nome), insira um nome (por exemplo, Deploy-test-agent-package). Isso é opcional,
mas recomendado. Espaços não são permitidos no nome.

6.

Na lista Document (Documento), o nome do documento AWS-ConfigureAWSPackage já está
selecionado.

7.

Em Action (Ação), verifique se Install (Instalar) está selecionada.

8.

Em Installation type (Tipo de instalação), escolha uma das seguintes opções:
• Uninstall and reinstall (Desinstalar e reinstalar): o pacote é totalmente desinstalado e, depois,
reinstalado. A aplicação estará indisponível até que a reinstalação seja concluída.
• In-place update (Atualização no local): somente arquivos novos ou alterados são adicionados à
instalação existente de acordo com as instruções fornecidas em um script update. O aplicativo
permanece disponível durante todo o processo de atualização.

9.

Em Name (Nome), verifique se o nome do seu pacote foi inserido.

10. Em Version (Versão), se você quiser instalar uma versão de pacote diferente da versão publicada
mais recente, insira o identificador de versão.
11. Em Targets (Destinos), escolha Selecting all managed instances in this account (Selecionar todas as
instâncias gerenciadas nesta conta), Specifying tags (Especificar tags) ou Manually Selecting Instance
(Selecionar instância manualmente). Se você tiver recursos de destino usando tags, insira uma chave
de tag e um valor de tag nos campos fornecidos.

Note
Você pode escolher dispositivos principais do AWS IoT Greengrass gerenciado, escolhendo
as opções Selecting all managed instances in this account (Selecionar todas as instâncias
gerenciadas nesta conta) ou Manually Selecting Instance (Selecionar a instância
manualmente).
12. Em Specify schedule (Especificar programação), escolha On Schedule (Na programação) para
executar a associação em uma programação normal, ou No Schedule (Sem programação) para
executar a associação uma vez. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte
Criar associações (p. 1086). Use os controles para criar uma programação cron ou rate para a
associação.
13. Escolha Create Association (Criar associação).
14. Na página Association (Associação) escolha o botão ao lado da associação criada e escolha Apply
association now (Aplicar associação agora).
O State Manager cria e executa imediatamente a associação nos destinos especificados.
Para obter mais informações sobre os resultados da execução de associações, consulte Criar
associações (p. 1086) neste guia.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com as opções em Advanced options (Opções
avançadas), Rate control (Controle de taxa) e Output options (Opções de saída), consulte Criar
associações (p. 1086).
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Instalar um pacote uma vez (AWS CLI)
É possível executar send-command na AWS CLI para instalar um pacote de Distributor uma vez. Se o
pacote já estiver instalado, o aplicativo ficará offline enquanto o pacote for desinstalado e a nova versão for
instalada em seu lugar.

Para instalar um pacote uma vez (AWS CLI)
•

Execute o comando a seguir na AWS CLI.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "instance-IDs" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["Uninstall and
reinstall"],"name":["package-name (in same account) or package-ARN (shared from
different account)"]}'

Note
O comportamento padrão para installationType é Uninstall and reinstall. Você
pode omitir "installationType":["Uninstall and reinstall"] desse comando
quando estiver instalando um pacote completo.
Veja um exemplo a seguir.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "i-00000000000000" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["Uninstall and
reinstall"],"name":["ExamplePackage"]}'

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando send-command,
consulte send-command na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Atualizar um pacote uma vez (AWS CLI)
Você pode executar send-command na AWS CLI para atualizar um pacote do Distributor sem deixar o
aplicativo associado offline. Somente arquivos novos ou atualizados no pacote são substituídos.

Como atualizar um pacote uma vez (AWS CLI)
•

Execute o comando a seguir na AWS CLI.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "instance-IDs" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["In-place update"],"name":
["package-name (in same account) or package-ARN (shared from different account)"]}'

Note
Ao adicionar arquivos novos ou alterados, é necessário incluir "installationType":
["In-place update"] no comando.
Veja um exemplo a seguir.
aws ssm send-command \
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--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "i-02573cafcfEXAMPLE" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["In-place update"],"name":
["ExamplePackage"]}'

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando send-command,
consulte send-command na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Programar uma instalação de pacote (AWS CLI)
É possível executar create-association na AWS CLI para instalar um pacote de Distributor em uma
programação. O valor de --name, o nome do documento, é sempre AWS-ConfigureAWSPackage.
O comando a seguir usa a chave InstanceIds para especificar os nós gerenciados de destino. Se o
pacote já estiver instalado, o aplicativo ficará offline enquanto o pacote for desinstalado e a nova versão for
instalada em seu lugar.
aws ssm create-association \
--name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["Uninstall and
reinstall"],"name":["package-name (in same account) or package-ARN (shared from different
account)"]}' \
--targets [{\"Key\":\"InstanceIds\",\"Values\":[\"instance-ID1\",\"instance-ID2\"]}]

Note
O comportamento padrão para installationType é Uninstall and reinstall. Você
pode omitir "installationType":["Uninstall and reinstall"] desse comando
quando estiver instalando um pacote completo.
Veja um exemplo a seguir.
aws ssm create-association \
--name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["Uninstall and
reinstall"],"name":["Test-ConfigureAWSPackage"]}' \
--targets [{\"Key\":\"InstanceIds\",\"Values\":[\"i-02573cafcfEXAMPLE\",
\"i-0471e04240EXAMPLE\"]}]

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando create-association,
consulte create-association na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Programar uma atualização de pacote (AWS CLI)
Você pode executar create-association na AWS CLI para atualizar um pacote do Distributor em uma
programação sem deixar o aplicativo associado offline. Somente arquivos novos ou atualizados no pacote
são substituídos. O valor de --name, o nome do documento, é sempre AWS-ConfigureAWSPackage. O
comando a seguir usa a chave InstanceIds para especificar as instâncias de destino.
aws ssm create-association \
--name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["In-place update"],"name":
["package-name (in same account) or package-ARN (shared from different account)"]}' \
--targets [{\"Key\":\"InstanceIds\",\"Values\":[\"instance-ID1\",\"instance-ID2\"]}]

Note
Ao adicionar arquivos novos ou alterados, é necessário incluir "installationType":["Inplace update"] no comando.
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Veja um exemplo a seguir.
aws ssm create-association \
--name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--parameters '{"action":["Install"],"installationType":["In-place update"],"name":
["Test-ConfigureAWSPackage"]}' \
--targets [{\"Key\":\"InstanceIds\",\"Values\":[\"i-02573cafcfEXAMPLE\",
\"i-0471e04240EXAMPLE\"]}]

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando create-association,
consulte create-association na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Desinstalar um pacote
Você pode usar o AWS Management Console ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para
desinstalar os pacotes do Distributor dos nós gerenciados pelo AWS Systems Manager, usando o Run
Command. O Distributor e Run Command são recursos do AWS Systems Manager. Nesta versão, você
pode desinstalar uma versão de um pacote por comando. Você pode desinstalar uma versão específica ou
a versão padrão.
Tópicos
• Desinstalar um pacote (console) (p. 1354)
• Desinstalar um pacote (AWS CLI) (p. 1355)

Desinstalar um pacote (console)
Você pode usar o Run Command no console do Systems Manager para desinstalar um pacote uma vez. O
Distributor usa AWS Systems Manager Run Command (p. 1031) para desinstalar pacotes.

Para desinstalar um pacote (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.

3.

Na página inicial do Run Command, selecione Run command (Executar comando).

4.

Escolha o documento de comando AWS-ConfigureAWSPackage.

5.

Em Action (Ação), escolha Desinstalar

6.

Para Name, insira o nome do pacote que você deseja desinstalar.

7.

Para Targets (Destinos), escolha como você deseja segmentar seus nós gerenciados. Você pode
especificar uma chave e valores de etiqueta que são compartilhados pelos destinos. Você também
pode especificar destinos escolhendo atributos, como ID, plataforma e versão do SSM Agent.

8.

Você pode usar as opções avançadas para adicionar comentários sobre a operação, alterar os valores
Concurrency (Simultaneidade) e Error threshold (Limite de erros) em Rate control (Controle de taxas),
especificar as opções de saída ou configurar notificações do Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS). Para obter mais informações, consulte Executar comandos a partir do console neste
guia.

9.

Quando você estiver pronto para desinstalar o pacote, escolha Run (Executar), e depois View results
(Visualizar resultados).

10. Na lista de comandos, escolha o comando AWS-ConfigureAWSPackage que você executou. Se o
comando ainda estiver em andamento, escolha o ícone de atualização no canto superior direito do
console.
11. Quando a coluna Status indicar Success (Êxito) ou Failed (Falha), escolha a guia Output (Saída).
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12. Escolha View output. A página de saída do comando mostra os resultados da execução do comando.

Desinstalar um pacote (AWS CLI)
Você pode usar o AWS CLI para desinstalar um pacote do Distributor dos nós gerenciados usando o Run
Command.

Para desinstalar um pacote (AWS CLI)
•

Execute o comando a seguir na AWS CLI.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "instance-IDs" \
--parameters '{"action":["Uninstall"],"name":["package-name (in same account) or
package-ARN (shared from different account)"]}'

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "i-02573cafcfEXAMPLE" \
--parameters '{"action":["Uninstall"],"name":["Test-ConfigureAWSPackage"]}'

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando send-command,
consulte send-command na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI.

Excluir um pacote
Esta seção descreve como excluir um pacote. Você não pode excluir uma versão de um pacote, somente o
pacote inteiro.

Excluir um pacote (console)
Você pode usar o console do AWS Systems Manager para excluir um pacote ou a versão de um pacote
do Distributor, um recurso do AWS Systems Manager. Excluir um pacote excluirá todas as versões de um
pacote do Distributor.

Como excluir um pacote (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página inicial do Distributor, selecione o pacote que deseja excluir.

4.

Na página de detalhes do pacote, escolha Excluir pacote.

5.

Quando for solicitado a confirmar a exclusão, escolha Delete package (Excluir pacote).

Excluir uma versão de pacote (console)
É possível usar o console do Systems Manager para excluir uma versão pacote do Distributor.

Como excluir uma versão de pacote (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Distributor.

3.

Na página inicial do Distributor, selecione o pacote a ser excluído.

4.

Na página de versões do pacote, escolha a versão a ser excluída e escolha Delete version (Excluir
versão).

5.

Quando for solicitado a confirmar a exclusão, escolha Delete package version (Excluir versão do
pacote).

Excluir um pacote (linha de comando)
Você pode usar a ferramenta de linha de comando de sua preferência para excluir um pacote do
Distributor.
Linux & macOS

Como excluir um pacote (AWS CLI)
1.

Execute o comando a seguir para listar documentos para pacotes específicos. Nos resultados
deste comando, procure o pacote que você deseja excluir.
aws ssm list-documents \
--filters Key=Name,Values=package-name

2.

Execute o seguinte comando para excluir um pacote. Substitua package-name pelo nome do
pacote.
aws ssm delete-document \
--name "package-name"

3.

Execute o comando list-documents novamente para verificar se o pacote foi excluído. O pacote
que você excluiu não deve ser incluído na lista.
aws ssm list-documents \
--filters Key=Name,Values=package-name

Windows

Como excluir um pacote (AWS CLI)
1.

Execute o comando a seguir para listar documentos para pacotes específicos. Nos resultados
deste comando, procure o pacote que você deseja excluir.
aws ssm list-documents ^
--filters Key=Name,Values=package-name

2.

Execute o seguinte comando para excluir um pacote. Substitua package-name pelo nome do
pacote.
aws ssm delete-document ^
--name "package-name"

3.

Execute o comando list-documents novamente para verificar se o pacote foi excluído. O pacote
que você excluiu não deve ser incluído na lista.
aws ssm list-documents ^
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PowerShell

Como excluir um pacote (Tools for PowerShell)
1.

Execute o comando a seguir para listar documentos para pacotes específicos. Nos resultados
deste comando, procure o pacote que você deseja excluir.
$filter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$filter.Key = "Name"
$filter.Values = "package-name"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($filter)

2.

Execute o seguinte comando para excluir um pacote. Substitua package-name pelo nome do
pacote.
Remove-SSMDocument `
-Name "package-name"

3.

Execute o comando Get-SSMDocumentList novamente para verificar se o pacote foi excluído. O
pacote que você excluiu não deve ser incluído na lista.
$filter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$filter.Key = "Name"
$filter.Values = "package-name"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($filter)

Excluir uma versão de pacote (linha de comando)
Você pode usar a ferramenta de linha de comando de sua preferência para excluir uma versão de pacote
do Distributor.
Linux & macOS

Como excluir uma versão de pacote (AWS CLI)
1.

Execute o seguinte comando para listar as versões do seu pacote. Nos resultados desse
comando, procure a versão do pacote que você deseja excluir.
aws ssm list-document-versions \
--name "package-name"

2.

Execute o seguinte comando para excluir uma versão do pacote. Substitua package-name pelo
nome do pacote e version pelo número da versão.
aws ssm delete-document \
--name "package-name" \
--document-version version

3.

Execute o comando list-document-versions para verificar se a versão do pacote foi excluída. A
versão do pacote que você excluiu não deve mais ser encontrada.
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aws ssm list-document-versions \
--name "package-name"

Windows

Como excluir uma versão de pacote (AWS CLI)
1.

Execute o seguinte comando para listar as versões do seu pacote. Nos resultados desse
comando, procure a versão do pacote que você deseja excluir.
aws ssm list-document-versions ^
--name "package-name"

2.

Execute o seguinte comando para excluir uma versão do pacote. Substitua package-name pelo
nome do pacote e version pelo número da versão.
aws ssm delete-document ^
--name "package-name" ^
--document-version version

3.

Execute o comando list-document-versions para verificar se a versão do pacote foi excluída. A
versão do pacote que você excluiu não deve mais ser encontrada.
aws ssm list-document-versions ^
--name "package-name"

PowerShell

Como excluir uma versão do pacote (Tools for PowerShell)
1.

Execute o seguinte comando para listar as versões do seu pacote. Nos resultados desse
comando, procure a versão do pacote que você deseja excluir.
Get-SSMDocumentVersionList `
-Name "package-name"

2.

Execute o seguinte comando para excluir uma versão do pacote. Substitua package-name pelo
nome do pacote e version pelo número da versão.
Remove-SSMDocument `
-Name "package-name" `
-DocumentVersion version

3.

Execute o comando Get-SSMDocumentVersionList para verificar se a versão do pacote foi
excluída. A versão do pacote que você excluiu não deve mais ser encontrada.
Get-SSMDocumentVersionList `
-Name "package-name"

Para obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando list-documents,
consulte list-documents na seção AWS Systems Manager da Referência de comando da AWS CLI. Para
obter informações sobre outras opções que podem ser usadas com o comando delete-document, consulte
delete-document.
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Auditar e registrar atividades do Distributor em log
Você pode usar o AWS CloudTrail para auditar atividades relacionadas ao Distributor, um recurso do AWS
Systems Manager. Para obter mais informações sobre opções de auditoria e registro para o Systems
Manager, consulte Monitorar o AWS Systems Manager (p. 1511).

Auditore a atividade do Distributor usando o CloudTrail
O CloudTrail captura chamadas à API feitas no console do AWS Systems Manager, na AWS Command
Line Interface (AWS CLI) e no SDK do Systems Manager. As informações podem ser visualizadas no
console do CloudTrail ou armazenadas em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Um bucket é usado em todos os logs do CloudTrail para sua conta.
Os logs de ações do Run Command e State Manager mostram a criação de documentos, a instalação de
pacotes e a atividade de desinstalação do pacote. Run Command e State Manager são recursos do AWS
Systems Manager. Para obter mais informações sobre como visualizar e utilizar os logs do CloudTrail de
atividades do Systems Manager, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager
com o AWS CloudTrail (p. 1526).

Resolução de problemas AWS Systems
ManagerDistributor
As informações a seguir podem ajudar você a solucionar problemas que podem ocorrer ao usar o
Distributor, um recurso do AWS Systems Manager.
Tópicos
• Pacote incorreto com o mesmo nome está instalado (p. 1359)
• Erro: falha ao recuperar manifesto: não foi possível encontrar a versão mais recente do
pacote (p. 1359)
• Erro: falha ao recuperar manifesto: exceção de validação (p. 1360)
• O pacote não é compatível (a ação de instalação está faltando no pacote) (p. 1360)
• Erro: Falha ao baixar o manifesto: Documento com nome não existe (p. 1360)

Pacote incorreto com o mesmo nome está instalado
Problema: você instalou um pacote, mas o Distributor instalou um pacote diferente.
Causa: durante a instalação, o Systems Manager localiza pacotes publicados pela AWS como resultados,
antes dos pacotes externos definidos pelo usuário. Se o nome do pacote definido pelo usuário for o mesmo
que um nome de pacote publicado pela AWS, o pacote da AWS será instalado em vez do seu pacote.
Solução: para evitar esse problema, dê um nome ao seu pacote que seja diferente do nome de um pacote
publicado pela AWS.

Erro: falha ao recuperar manifesto: não foi possível encontrar a
versão mais recente do pacote
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
Failed to retrieve manifest: ResourceNotFoundException: Could not find the latest version
of package
arn:aws:ssm:::package/package-name status code: 400, request id: guid
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Causa: você está usando uma versão do SSM Agent cujo com o Distributor, que é anterior à versão
2.3.274.0.
Solução: atualize a versão do SSM Agent para a versão 2.3.274.0 ou posterior. Para obter mais
informações, consulte Atualizar o SSM Agent usando Run Command (p. 1038) ou Demonstração:
atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI) (p. 1136).

Erro: falha ao recuperar manifesto: exceção de validação
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
Failed to retrieve manifest: ValidationException: 1 validation error detected: Value
'documentArn'
at 'packageName' failed to satisfy constraint: Member must satisfy regular expression
pattern:
arn:aws:ssm:region-id:account-id:package/package-name

Causa: você está usando uma versão do SSM Agent cujo com o Distributor, que é anterior à versão
2.3.274.0.
Solução: atualize a versão do SSM Agent para a versão 2.3.274.0 ou posterior. Para obter mais
informações, consulte Atualizar o SSM Agent usando Run Command (p. 1038) ou Demonstração:
atualizar automaticamente o SSM Agent (CLI) (p. 1136).

O pacote não é compatível (a ação de instalação está faltando no
pacote)
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
Package is not supported (package is missing install action)

Causa: a estrutura do diretório do pacote está incorreta.
Solução: não compacte um diretório pai contendo o software e os scripts necessários. Em vez disso,
crie um arquivo .zip de todos os conteúdos necessários diretamente no caminho absoluto. Para
verificar se o .zip foi criado corretamente, descompacte o diretório da plataforma de destino e
revise a estrutura do diretório. Por exemplo, o caminho absoluto do script de instalação deve ser
/ExamplePackage_targetPlatform/install.sh.

Erro: Falha ao baixar o manifesto: Documento com nome não
existe
Problema: você recebeu um erro semelhante ao seguinte:
Failed to download manifest - failed to retrieve package document description:
InvalidDocument: Document with name filename does not exist.

Causa: o Distributor não consegue encontrar o pacote pelo nome, ao compartilhar um pacote do Distributor
de outra conta.
Solução: ao compartilhar um pacote de outra conta use o nome do recurso da Amazon (ARN) do pacote.
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Recursos compartilhados do AWS
Systems Manager
O Systems Manager usa os recursos compartilhados a seguir para gerenciamento e configuração de
recursos da AWS.
Tópicos
• Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361)

Documentos do AWS Systems Manager
Um documento do AWS Systems Manager (documento SSM) define as ações que o Systems Manager
realiza nas suas instâncias gerenciadas. O Systems Manager inclui mais de 100 documentos préconfigurados, que você pode usar especificando parâmetros no tempo de execução. Documentos préconfigurados podem ser encontrados no console de documentos do Systems Manager escolhendo a guia
Owned by Amazon (Propriedade da Amazon) ou especificando a Amazon para o filtro Owner ao chamar
a operação da API ListDocuments. Os documentos usam JSON (JavaScript Object Notation) ou YAML
e incluem etapas e parâmetros especificados por você. Para começar a usar o , abra o Systems Manager
console (Console do gerenciador de sistemas). No painel de navegação, escolha Documents.

Como a capacidade de documentos pode beneficiar
minha organização?
Os documentos, uma capacidade do AWS Systems Manager, oferece os seguintes benefícios:
• Categorias de documentos
Para ajudar a encontrar os documentos necessários, escolha uma categoria dependendo do tipo de
documento que você está procurando. Para ampliar sua pesquisa, você pode escolher várias categorias
do mesmo tipo de documento. Não há suporte para a escolha de categorias de diferentes tipos de
documentos. As categorias só são compatíveis com documentos de propriedade da Amazon.
• Versões de documentos
Você pode criar e salvar diferentes versões de documentos. Em seguida, pode especificar uma versão
padrão para cada documento. A versão padrão de um documento pode ser atualizada para uma versão
mais recente ou revertida para uma mais antiga. Quando você altera o conteúdo de um documento, o
Systems Manager incrementa automaticamente a versão do documento. Você pode recuperar ou usar
qualquer versão de um documento especificando a versão do documento no console, comandos da
AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou chamadas de API.
• Personalize documentos para suas necessidades
Se quiser personalizar as etapas e ações em um documento, você pode criar seu próprio. O sistema
armazena o documento com sua Conta da AWS na Região da AWS em que você o cria. Para obter mais
informações sobre como criar um documento do SSM, consulte Criar documentos do SSM (p. 1428).
• Tags de documentos
Você pode atribuir uma tag aos seus documentos para ajudar a identificar rapidamente um ou mais
documentos de acordo com as tags que tiver atribuído a eles. Por exemplo, você pode marcar
documentos para ambientes, departamentos, usuários, grupos ou períodos específicos. Você pode
também restringir o acesso aos documentos criando uma política do AWS Identity and Access
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Management (IAM) que especifique as tags que um usuário ou grupo pode acessar. Para obter mais
informações, consulte Marcar documentos do Systems Manager (p. 1598).
• Compartilhar documentos
Você pode tornar seus documentos públicos ou compartilhá-los com contas da Contas da AWS
específicas na mesma Região da AWS. Compartilhar documentos entre contas pode ser útil se,
por exemplo, você desejar que todas as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) fornecidas aos seus clientes ou funcionários tenham a mesma configuração. Além de manter
atualizadas as aplicações ou patches nessas instâncias, talvez você queira restringir algumas atividades
nas instâncias dos clientes. Ou talvez você queira garantir que as instâncias usadas por contas de
funcionário na organização recebam acesso a recursos internos específicos. Para mais informações,
consulte Compartilhar documentos do Systems Manager (p. 1438).

Quem deve usar documentos?
• Qualquer cliente da AWS que deseje usar os recursos do Systems Manager para melhorar sua eficiência
operacional em escala, reduzir erros associados à intervenção manual e reduzir o tempo de resolução
de problemas comuns.
• Especialistas em infraestrutura que desejem automatizar tarefas de implantação e configuração.
• Administradores que desejem resolver problemas comuns de forma confiável, melhorar a eficiência da
solução de problemas e reduzir operações repetitivas.
• Usuários que desejarem automatizar uma tarefa que normalmente executam manualmente.

Quais são os tipos de documentos de SSM?
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de documentos do SSM e seus usos.
Type

Use com

Detalhes

ApplicationConfiguration

AWS AppConfig

AWS AppConfig, um recurso
do AWS Systems Manager,
permite criar, gerenciar
e implantar rapidamente
configurações de aplicações.
Você pode armazenar dados de
configuração em um documento
SSM criando um documento
que usa o tipo de documento
ApplicationConfiguration.
Para obter mais informações,
consulte Freeform configurations
(Configurações de forma livre)
no AWS AppConfigUser Guide
(Guia do usuário do ).

ApplicationConfigurationSchema

Se você criar uma configuração
em um documento do
SSM, deverá especificar
um esquema JSON
correspondente. O esquema
usa o tipo de documento
ApplicationConfigurationSchema
e, como um conjunto de
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Type

Use com

Detalhes
regras, define as propriedades
permitidas para cada definição
de configuração de aplicação.
Para obter mais informações,
consulte About validators (Sobre
validadores) no AWS AppConfig
User Guide. (Guia do usuário do
).

Runbook de automação

Automação (p. 421)
State Manager (p. 1077)
Maintenance Windows (p. 733)

Use runbooks do Automation
ao realizar tarefas comuns de
manutenção e implantação,
como criar ou atualizar uma
Amazon Machine Image (AMI).
O State Manager usa runbooks
do Automation para aplicar uma
configuração. Essas ações
podem ser executadas em um
ou mais destinos em qualquer
ponto durante o ciclo de vida de
uma instância. O Maintenance
Windows usa ao realizar tarefas
comuns de manutenção e
implantação com base na
programação especificada.
Todos os runbooks de
automação compatíveis
com sistemas operacionais
baseados em Linux também são
compatíveis com as instâncias do
EC2 para macOS.

Alterar documento do calendário

Change Calendar (p. 721)

O Change Calendar, um
recurso doAWS Systems
Manager, usa o tipo de
documento ChangeCalendar.
Um documento do Change
Calendar armazena uma
entrada de calendário e eventos
associados que podem permitir
ou impedir que as ações
de automação alterem seu
ambiente. No Change Calendar,
um documento armazena dados
do iCalendar 2.0 em formato de
texto simples.
O Change Calendar não tem
suporte em instâncias EC2 para
macOS.
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Type

Use com

Detalhes

Modelo AWS CloudFormation

AWS CloudFormation

Os modelos do AWS
CloudFormation descrevem
os recursos que você deseja
provisionar nas suas pilhas
do CloudFormation. Com o
armazenamento de modelos
do CloudFormation como
documentos do Systems
Manager, você pode se
beneficiar dos recursos de
documento do Systems Manager
Isso inclui criar e comparar
várias versões do seu modelo
e compartilhar seu modelo com
outras contas no mesmoRegião
da AWS.
Você pode criar e editar modelos
e pilhas do CloudFormation
usando o Application
Manager, um recurso do
Systems Manager. Para mais
informações, consulte Trabalhar
com modelos e pilhas do AWS
CloudFormation no Application
Manager. (p. 261).
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Type

Use com

Detalhes

Documento de comando

Run Command (p. 1031)

O Run Command, um recurso
do AWS Systems Manager,
usa documentos do Command
para executar comandos. O
State Manager, um recurso do
AWS Systems Manager usa
documentos de comando para
aplicar uma configuração. Essas
ações podem ser executadas
em um ou mais destinos em
qualquer ponto durante o ciclo
de vida de uma instância. O
Maintenance Windows, um
recurso do AWS Systems
Manager, usa documentos
de comando para aplicar uma
configuração de acordo com a
programação especificada.

State Manager (p. 1077)
Maintenance Windows (p. 733)

A maioria dos documentos
Command é suportada em todos
osWindows ServerOs sistemas
operacionais aos quais o oferece
Systems Manager. Os seguintes
documentos Command são
suportados em instâncias do EC2
paramacOS:
• AWS-ConfigureAWSPackage
• AWS-RunPatchBaseline
• AWSRunPatchBaselineAssociation
• AWS-RunShellScript
Modelo de pacote de
conformidade do AWS Config

AWS Config

Os modelos de pacote de
conformidade do AWS Config
são documentos formatados em
YAML usados para criar pacotes
de conformidade que contêm
a lista de regras gerenciadas
ou personalizadas e ações de
remediação do AWS Config.
Para obter mais informações,
consulte Pacotes de
conformidade.
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Type

Use com

Detalhes

Documento de pacote

Distributor (p. 1324)

DentroDistributor, um recurso
doAWS Systems Manager,
um pacote é representado por
um documento do SSM. Um
documento de pacote inclui
arquivos ZIP anexados que
contêm software ou ativos
para instalar nas instâncias
gerenciadas. Criar um pacote no
Distributor cria o documento de
pacote.
O Distributor não tem suporte em
instâncias gerenciadas no Oracle
Linux e macOS

Documento de política

State Manager (p. 1077)

O Inventory, um recurso do
AWS Systems Manager, usa
o documento de política AWSGatherSoftwareInventory
com uma associação ao State
Manager para coletar dados
de inventário de instâncias
gerenciadas. Ao criar seus
próprios documentos do SSM,
os runbooks do Automation e os
documentos de comando são
o método preferido para aplicar
uma política em uma instância
gerenciada.
O Systems Manager Inventory e
o documento de políticas AWSGatherSoftwareInventory
são compatíveis com todos
os sistemas operacionais
suportados pelo Systems
Manager.

Modelo de análise pós-incidente

Análise pós-incidente do Incident
Manager

O Incident Manager usa o
modelo de análise pós-incidente
para criar uma análise baseada
nas práticas recomendadas para
o gerenciamento de operações
da AWS.
Use o modelo para criar uma
análise que sua equipe possa
usar para identificar melhorias na
sua resposta a incidentes.
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Type

Use com

Detalhes

Documento de sessão

Session Manager (p. 948)

O Session Manager, um recurso
do AWS Systems Manager, usa
documentos de Session para
determinar qual tipo de sessão
iniciar, como uma sessão de
encaminhamento de portas,
uma sessão para executar um
comando interativo ou uma
sessão para criar um túnel SSH.
Documentos de sessão são
suportados em todos osWindows
ServerOs sistemas operacionais
aos quais o oferece Systems
Manager. Os seguintes
documentos Command são
suportados em instâncias do EC2
paramacOS:
• AWS-PasswordReset
• AWSStartInteractiveCommand
• AWSStartPortForwardingSession

• AWSStartPortForwardingSessionToSocket
• AWS-StartSSHSession
Cotas de documentos do SSM
Para obter mais informações sobre cotas de documentos do SSM, consulte Cotas de serviço do Systems
Manager na Referência geral da Amazon Web Services.
Tópicos
• Recursos e exemplos de esquemas de documentos do SSM (p. 1367)
• Elementos de dados do documento SSM (p. 1382)
• Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389)
• Visualizar o conteúdo do documento do SSM Command (p. 1427)
•
•
•
•

Criar documentos do SSM (p. 1428)
Excluir documentos do SSM personalizados (p. 1436)
Comparar versões de documentos do SSM (p. 1437)
Compartilhar documentos do Systems Manager (p. 1438)

• Pesquisando documentos do SSM (p. 1447)
• Executar documentos do Command do Systems Manager a partir de locais remotos (p. 1450)

Recursos e exemplos de esquemas de documentos
do SSM
Os documentos do AWS Systems Manager (SSM) usam as versões de esquema a seguir.
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• Os documentos do tipo Command podem usar o esquema versão 1.2, 2.0 e 2.2. Se você usa
documentos do esquema 1.2, recomendamos criar documentos que utilizem o esquema versão 2.2.
• Os documentos do tipo Policy devem usar o esquema versão 2.0 ou posterior.
• Os documentos do tipo Automation devem usar o esquema versão 0.3.
• Você pode criar documentos em JSON ou YAML.
Ao usar a versão de esquema mais recentes para documentos Command e Policy, você poderá
aproveitar os seguintes recursos.

Recursos de documentos da versão 2.2 do esquema
Recurso

Detalhes

Edição de documentos

Agora, documentos podem ser atualizados.
Com a versão 1.2, qualquer atualização de um
documento exigia que você o salvasse com um
nome diferente.

Versionamento automático

Qualquer atualização de um documento cria uma
nova versão. Esta não é uma versão de esquema,
mas uma versão do documento.

Versão padrão

Se você possui várias versões de um documento,
pode especificar qual delas é o documento padrão.

Sequenciamento

Os plugins ou as etapas em um documento são
executados na ordem que você especificou.

Suporte entre plataformas

O suporte entre plataformas permite que você
especifique diferentes sistemas operacionais para
diferentes plugins dentro do mesmo documento do
SSM. O suporte entre plataformas usa o parâmetro
precondition dentro de uma etapa.

Note
Você deve manter o AWS Systems Manager SSM Agent atualizado em suas instâncias com
a versão mais recente para usar os novos recursos do Systems Manager e os recursos de
documento do SSM. Para mais informações, consulte Atualizar o SSM Agent usando Run
Command (p. 1038).
A tabela a seguir lista as diferenças entre as principais versões de esquema.
Versão 1.2

Versão 2.2 (versão mais recente)

Detalhes

runtimeConfig

mainSteps

Na versão 2.2, a seção
mainSteps substitui
runtimeConfig.
OmainStepsA seção permite
que o Systems Manager execute
etapas em sequência.

properties

inputs

Na versão 2.2, a seção inputs
substitui a seção properties. A
seção inputs aceita parâmetros
para as etapas.
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Versão 1.2

Versão 2.2 (versão mais recente)

Detalhes

commands

runCommand

Na versão 2.2, a seção inputs
usa o parâmetro runCommand
em vez do parâmetro commands.

id

action

Na versão 2.2, Action substitui
ID. Esta é apenas uma mudança
de nome.

não aplicável

name

Na versão 2.2, name é um nome
definido pelo usuário para uma
etapa.

Usar o parâmetro precondition
Com o esquema versão 2.2 ou superior, você pode usar o parâmetro precondition para especificar o
sistema operacional de destino de cada plugin ou para validar parâmetros de entrada que você definiu em
seu documento do SSM. Opreconditionsuporta referenciar os parâmetros de entrada do documento
SSM, eplatformTypeusando valores deLinux,MacOS, eWindows. Somente aStringEqualsé
suportado.
Para documentos que utilizam o esquema versão 2.2 ou posterior, se a precondition não for
especificada, cada plugin será executado ou ignorado com base na compatibilidade do plugin com
o sistema operacional. Compatibilidade de plugins com o sistema operacional é avaliada antes
doprecondition. Para documentos que utilizam o esquema 2.0 ou anterior, os plugins incompatíveis
geram um erro.
Por exemplo, em um documento com a versão 2.2 do esquema, se precondition não for especificado
e o plugin aws:runShellScript estiver relacionado, a etapa será executada em instâncias do Linux,
mas será ignorada pelo sistema em instâncias do Windows Server porque o aws:runShellScript não
é compatível com instâncias do Windows Server. No entanto, para um documento de esquema versão
2.0, se você especificar o plugin aws:runShellScript e depois executar o documento em instâncias do
Windows Server, a execução falhará. Você poderá ver um exemplo do parâmetro de pré-condição em um
documento do SSM ainda nesta seção.

Versão 2.2 do esquema
Elementos de nível superior
O exemplo a seguir mostra os elementos de nível superior de um documento do SSM usando o esquema
versão 2.2.
YAML
--schemaVersion: "2.2"
description: A description of the document.
parameters:
parameter 1:
property 1: "value"
property 2: "value"
parameter 2:
property 1: "value"
property 2: "value"
mainSteps:
- action: Plugin name
name: A name for the step.
inputs:
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input 1: "value"
input 2: "value"
input 3: "{{ parameter 1 }}"

JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"description": "A description of the document.",
"parameters": {
"parameter 1": {
"property 1": "value",
"property 2": "value"
},
"parameter 2":{
"property 1": "value",
"property 2": "value"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "Plugin name",
"name": "A name for the step.",
"inputs": {
"input 1": "value",
"input 2": "value",
"input 3": "{{ parameter 1 }}"
}
}
]

Exemplo de esquema versão 2.2 do
Veja como o exemplo a seguir usa o plugin aws:runPowerShellScript para executar um comando do
PowerShell nas instâncias de destino.
YAML
--schemaVersion: "2.2"
description: "Example document"
parameters:
Message:
type: "String"
description: "Example parameter"
default: "Hello World"
mainSteps:
- action: "aws:runPowerShellScript"
name: "example"
inputs:
timeoutSeconds: '60'
runCommand:
- "Write-Output {{Message}}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "Example document",
"parameters": {
"Message": {
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"type": "String",
"description": "Example parameter",
"default": "Hello World"

}

}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runPowerShellScript",
"name": "example",
"inputs": {
"timeoutSeconds": "60",
"runCommand": [
"Write-Output {{Message}}"
]
}
}
]

Exemplos do parâmetro precondition da versão 2.2 do esquema
O esquema versão 2.2 fornece suporte para várias plataformas. Isso significa que, dentro de um único
documento do SSM, você pode especificar diferentes sistemas operacionais para diferentes plugins. O
suporte entre plataformas usa o parâmetro precondition dentro de uma etapa, como mostra o exemplo
a seguir. Você também pode usar opreconditionpara validar os parâmetros de entrada definidos no
documento do SSM. Veja isso no segundo exemplo a seguir.
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: cross-platform sample
mainSteps:
- action: aws:runPowerShellScript
name: PatchWindows
precondition:
StringEquals:
- platformType
- Windows
inputs:
runCommand:
- cmds
- action: aws:runShellScript
name: PatchLinux
precondition:
StringEquals:
- platformType
- Linux
inputs:
runCommand:
- cmds

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "cross-platform sample",
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runPowerShellScript",
"name": "PatchWindows",
"precondition": {
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"StringEquals": [
"platformType",
"Windows"
]

},
{

}

]

}

},
"inputs": {
"runCommand": [
"cmds"
]
}

"action": "aws:runShellScript",
"name": "PatchLinux",
"precondition": {
"StringEquals": [
"platformType",
"Linux"
]
},
"inputs": {
"runCommand": [
"cmds"
]
}

YAML
--schemaVersion: '2.2'
parameters:
action:
type: String
allowedValues:
- Install
- Uninstall
confirmed:
type: String
allowedValues:
- True
- False
mainSteps:
- action: aws:runShellScript
name: InstallAwsCLI
precondition:
StringEquals:
- "{{ action }}"
- "Install"
inputs:
runCommand:
- sudo apt install aws-cli
- action: aws:runShellScript
name: UninstallAwsCLI
precondition:
StringEquals:
- "{{ action }} {{ confirmed }}"
- "Uninstall True"
inputs:
runCommand:
- sudo apt remove aws-cli
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JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"parameters": {
"action": {
"type": "String",
"allowedValues": [
"Install",
"Uninstall"
]
},
"confirmed": {
"type": "String",
"allowedValues": [
true,
false
]
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "InstallAwsCLI",
"precondition": {
"StringEquals": [
"{{ action }}",
"Install"
]
},
"inputs": {
"runCommand": [
"sudo apt install aws-cli"
]
}
},
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "UninstallAwsCLI",
"precondition": {
"StringEquals": [
"{{ action }} {{ confirmed }}",
"Uninstall True"
]
},
"inputs": {
"runCommand": [
"sudo apt remove aws-cli"
]
}
}
]

Exemplo de esquema versão 2.2 do State Manager
Você pode usar o seguinte documento do SSM com o State Manager, um recurso do Systems Manager
para baixar e instalar o software antivírus ClamAV. O State Manager impõe uma configuração específica,
o que significa que cada vez que a associação do State Manager for executada, o sistema verificará se o
software ClamAV está instalado. Se não, o State Manager executa novamente esse documento.
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YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: State Manager Bootstrap Example
parameters: {}
mainSteps:
- action: aws:runShellScript
name: configureServer
inputs:
runCommand:
- sudo yum install -y httpd24
- sudo yum --enablerepo=epel install -y clamav

JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"description": "State Manager Bootstrap Example",
"parameters": {},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "configureServer",
"inputs": {
"runCommand": [
"sudo yum install -y httpd24",
"sudo yum --enablerepo=epel install -y clamav"
]
}
}
]

Exemplo de inventário do esquema versão 2.2
Você pode usar o documento SSM a seguir com o State Manager para coletar metadados de inventário
sobre suas instâncias.
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: Software Inventory Policy Document.
parameters:
applications:
type: String
default: Enabled
description: "(Optional) Collect data for installed applications."
allowedValues:
- Enabled
- Disabled
awsComponents:
type: String
default: Enabled
description: "(Optional) Collect data for AWS Components like amazon-ssm-agent."
allowedValues:
- Enabled
- Disabled
networkConfig:
type: String
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default: Enabled
description: "(Optional) Collect data for Network configurations."
allowedValues:
- Enabled
- Disabled
windowsUpdates:
type: String
default: Enabled
description: "(Optional) Collect data for all Windows Updates."
allowedValues:
- Enabled
- Disabled
instanceDetailedInformation:
type: String
default: Enabled
description: "(Optional) Collect additional information about the instance,
including
the CPU model, speed, and the number of cores, to name a few."
allowedValues:
- Enabled
- Disabled
customInventory:
type: String
default: Enabled
description: "(Optional) Collect data for custom inventory."
allowedValues:
- Enabled
- Disabled
mainSteps:
- action: aws:softwareInventory
name: collectSoftwareInventoryItems
inputs:
applications: "{{ applications }}"
awsComponents: "{{ awsComponents }}"
networkConfig: "{{ networkConfig }}"
windowsUpdates: "{{ windowsUpdates }}"
instanceDetailedInformation: "{{ instanceDetailedInformation }}"
customInventory: "{{ customInventory }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "Software Inventory Policy Document.",
"parameters": {
"applications": {
"type": "String",
"default": "Enabled",
"description": "(Optional) Collect data for installed applications.",
"allowedValues": [
"Enabled",
"Disabled"
]
},
"awsComponents": {
"type": "String",
"default": "Enabled",
"description": "(Optional) Collect data for AWS Components like amazon-ssmagent.",
"allowedValues": [
"Enabled",
"Disabled"
]
},
"networkConfig": {
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"type": "String",
"default": "Enabled",
"description": "(Optional) Collect data for Network configurations.",
"allowedValues": [
"Enabled",
"Disabled"
]

},
"windowsUpdates": {
"type": "String",
"default": "Enabled",
"description": "(Optional) Collect data for all Windows Updates.",
"allowedValues": [
"Enabled",
"Disabled"
]
},
"instanceDetailedInformation": {
"type": "String",
"default": "Enabled",
"description": "(Optional) Collect additional information about the instance,
including\nthe CPU model, speed, and the number of cores, to name a few.",
"allowedValues": [
"Enabled",
"Disabled"
]
},
"customInventory": {
"type": "String",
"default": "Enabled",
"description": "(Optional) Collect data for custom inventory.",
"allowedValues": [
"Enabled",
"Disabled"
]
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:softwareInventory",
"name": "collectSoftwareInventoryItems",
"inputs": {
"applications": "{{ applications }}",
"awsComponents": "{{ awsComponents }}",
"networkConfig": "{{ networkConfig }}",
"windowsUpdates": "{{ windowsUpdates }}",
"instanceDetailedInformation": "{{ instanceDetailedInformation }}",
"customInventory": "{{ customInventory }}"
}
}
]

}

Exemplo de esquema versão 2.2 do AWS-ConfigureAWSPackage
O exemplo a seguir mostra o documento AWS-ConfigureAWSPackage. OmainStepsInclui a
seçãoaws:configurePackageplugin noactionEtapa.

Note
Nos sistemas operacionais Linux, somente os pacotes AmazonCloudWatchAgent e
AWSSupport-EC2Rescue são suportados.
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YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: 'Install or uninstall the latest version or specified version of an AWS
package. Available packages include the following: AWSPVDriver, AwsEnaNetworkDriver,
AwsVssComponents, and AmazonCloudWatchAgent, and AWSSupport-EC2Rescue.'
parameters:
action:
description: "(Required) Specify whether or not to install or uninstall the
package."
type: String
allowedValues:
- Install
- Uninstall
name:
description: "(Required) The package to install/uninstall."
type: String
allowedPattern: "^arn:[a-z0-9][-.a-z0-9]{0,62}:[a-z0-9][-.a-z0-9]{0,62}:([az0-9][-.a-z0-9]{0,62})?:([a-z0-9][-.a-z0-9]{0,62})?:package\\/[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\\-_]
{0,39}$|^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\\-_]{0,39}$"
version:
type: String
description: "(Optional) A specific version of the package to install or uninstall.
If installing, the system installs the latest published version, by default.
If uninstalling, the system uninstalls the currently installed version, by
default.
If no installed version is found, the latest published version is downloaded,
and the uninstall action is run."
default: latest
mainSteps:
- action: aws:configurePackage
name: configurePackage
inputs:
name: "{{ name }}"
action: "{{ action }}"
version: "{{ version }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "Install or uninstall the latest version or specified version
of an AWS package. Available packages include the following: AWSPVDriver,
AwsEnaNetworkDriver, AwsVssComponents, and AmazonCloudWatchAgent, and AWSSupportEC2Rescue.",
"parameters": {
"action": {
"description":"(Required) Specify whether or not to install or uninstall the
package.",
"type":"String",
"allowedValues":[
"Install",
"Uninstall"
]
},
"name": {
"description": "(Required) The package to install/uninstall.",
"type": "String",
"allowedPattern": "^arn:[a-z0-9][-.a-z0-9]{0,62}:[a-z0-9][-.a-z0-9]{0,62}:([az0-9][-.a-z0-9]{0,62})?:([a-z0-9][-.a-z0-9]{0,62})?:package\\/[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\\-_]
{0,39}$|^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\\-_]{0,39}$"
},
"version": {
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"type": "String",
"description": "(Optional) A specific version of the package to install
or uninstall. If installing, the system installs the latest published version, by
default. If uninstalling, the system uninstalls the currently installed version, by
default. If no installed version is found, the latest published version is downloaded,
and the uninstall action is run.",
"default": "latest"
}
},
"mainSteps":[
{
"action": "aws:configurePackage",
"name": "configurePackage",
"inputs": {
"name": "{{ name }}",
"action": "{{ action }}",
"version": "{{ version }}"
}
}
]

}

Versão 1.2 do esquema
O exemplo a seguir mostra os elementos de nível superior de um documento do esquema versão 1.2.
{

}

"schemaVersion":"1.2",
"description":"A description of the SSM document.",
"parameters":{
"parameter 1":{
"one or more parameter properties"
},
"parameter 2":{
"one or more parameter properties"
},
"parameter 3":{
"one or more parameter properties"
}
},
"runtimeConfig":{
"plugin 1":{
"properties":[
{
"one or more plugin properties"
}
]
}
}

Exemplo de esquema versão 1.2 do aws:runShellScript
O exemplo a seguir mostra oAWS-RunShellScriptDocumento do MUS do. A seção runtimeConfig inclui
o plugin aws:runShellScript.
{

"schemaVersion":"1.2",
"description":"Run a shell script or specify the commands to run.",
"parameters":{
"commands":{
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"type":"StringList",
"description":"(Required) Specify a shell script or a command to run.",
"minItems":1,
"displayType":"textarea"

},
"workingDirectory":{
"type":"String",
"default":"",
"description":"(Optional) The path to the working directory on your instance.",
"maxChars":4096
},
"executionTimeout":{
"type":"String",
"default":"3600",
"description":"(Optional) The time in seconds for a command to complete before
it is considered to have failed. Default is 3600 (1 hour). Maximum is 172800 (48 hours).",
"allowedPattern":"([1-9][0-9]{0,3})|(1[0-9]{1,4})|(2[0-7][0-9]{1,3})|(28[0-7]
[0-9]{1,2})|(28800)"
}
},
"runtimeConfig":{
"aws:runShellScript":{
"properties":[
{
"id":"0.aws:runShellScript",
"runCommand":"{{ commands }}",
"workingDirectory":"{{ workingDirectory }}",
"timeoutSeconds":"{{ executionTimeout }}"
}
]
}
}
}

Versão 0.3 do esquema
Elementos de nível superior
O exemplo a seguir mostra os elementos de nível superior de um runbook do Automation versão 0.3 do
esquema no formato JSON.
{

"description": "document-description",
"schemaVersion": "0.3",
"assumeRole": "{{assumeRole}}",
"parameters": {
"parameter-1": {
"type": "String",
"description": "parameter-1-description",
"default": ""
},
"parameter-2": {
"type": "String",
"description": "parameter-2-description",
"default": ""
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "myStepName",
"action": "action-name",
"maxAttempts": 1,
"inputs": {
"Handler": "python-only-handler-name",
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"Runtime": "runtime-name",
"Attachment": "script-or-zip-name"

},
"outputs": {
"Name": "output-name",
"Selector": "selector.value",
"Type": "data-type"
}

}

}
],
"files": {
"script-or-zip-name": {
"checksums": {
"sha256": "checksum"
},
"size": 1234
}
}

Exemplo de runbook de automação YAML
O exemplo a seguir mostra o conteúdo de um runbook do Automation, no formato YAML. Este exemplo
funcional da versão 0.3 do esquema do documento também demonstra o uso do Markdown para formatar
descrições de documentos.
description: >##Title: LaunchInstanceAndCheckState
----**Purpose**: This Automation runbook first launches an EC2 instance
using the AMI ID provided in the parameter ```imageId```. The second step of
this document continuously checks the instance status check value for the
launched instance until the status ```ok``` is returned.
##Parameters:
----Name | Type | Description | Default Value
------------- | ------------- | ------------- | ------------assumeRole | String | (Optional) The ARN of the role that allows Automation to
perform the actions on your behalf. | imageId | String | (Optional) The AMI ID to use for launching the instance.
The default value uses the latest Amazon Linux AMI ID available. | {{
ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2 }}
schemaVersion: '0.3'
assumeRole: 'arn:aws:iam::111122223333::role/AutomationServiceRole'
parameters:
imageId:
type: String
default: '{{ ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2 }}'
description: >(Optional) The AMI ID to use for launching the instance. The default value
uses the latest released Amazon Linux AMI ID.
tagValue:
type: String
default: ' LaunchedBySsmAutomation'
description: >-
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(Optional) The tag value to add to the instance. The default value is
LaunchedBySsmAutomation.
instanceType:
type: String
default: t2.micro
description: >(Optional) The instance type to use for the instance. The default value is
t2.micro.
mainSteps:
- name: LaunchEc2Instance
action: 'aws:executeScript'
outputs:
- Name: payload
Selector: $.Payload
Type: StringMap
inputs:
Runtime: python3.6
Handler: launch_instance
Script: ''
InputPayload:
image_id: '{{ imageId }}'
tag_value: '{{ tagValue }}'
instance_type: '{{ instanceType }}'
Attachment: launch.py
description: >**About This Step**
This step first launches an EC2 instance using the ```aws:executeScript```
action and the provided python script.
- name: WaitForInstanceStatusOk
action: 'aws:executeScript'
inputs:
Runtime: python3.6
Handler: poll_instance
Script: |def poll_instance(events, context):
import boto3
import time
ec2 = boto3.client('ec2')
instance_id = events['InstanceId']
print('[INFO] Waiting for instance status check to report ok', instance_id)
instance_status = "null"
while True:
res = ec2.describe_instance_status(InstanceIds=[instance_id])
if len(res['InstanceStatuses']) == 0:
print("Instance status information is not available yet")
time.sleep(5)
continue
instance_status = res['InstanceStatuses'][0]['InstanceStatus']['Status']
print('[INFO] Polling to get status of the instance', instance_status)
if instance_status == 'ok':
break
time.sleep(10)
return {'Status': instance_status, 'InstanceId': instance_id}
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InputPayload: '{{ LaunchEc2Instance.payload }}'
description: >**About This Step**
The python script continuously polls the instance status check value for
the instance launched in Step 1 until the ```ok``` status is returned.
files:
launch.py:
checksums:
sha256: 18871b1311b295c43d0f...[truncated]...772da97b67e99d84d342ef4aEXAMPLE

Elementos de dados do documento SSM
Este tópico descreve os elementos de dados usados nos documentos SSM do Command e do Automation.
A versão do esquema usada para criar um documento define a sintaxe e os elementos de dados que
o documento aceita. Recomendamos usar a versão 2.2 ou posterior do esquema para documentos do
Command. Runbooks de automação usam o esquema versão 0.3. Além disso, runbooksde automação são
compatíveis com o uso de Markdown, uma linguagem de marcação, que permite adicionar descrições de
estilo wiki a documentos e etapas individuais dentro do documento. Para obter mais informações sobre
o uso de Markdown, consulte Como usar Markdown no console no Guia de conceitos básicos do AWS
Management Console.
A seção a seguir descreve os elementos de dados que você pode incluir em um documento SSM.

Elementos de dados de nível superior
schemaVersion
A versão do esquema a ser usada.
Tipo: versão
Obrigatório: Sim
descrição
Informações que você fornece para descrever a finalidade do documento. Você também pode
usar esse campo para especificar se um parâmetro requer um valor para que um documento seja
executado ou se fornecer um valor para o parâmetro é opcional. Parâmetros obrigatórios e opcionais
podem ser vistos nos exemplos neste tópico.
Tipo: string
Obrigatório: não
parameters
Uma estrutura que define os parâmetros que o documento aceita.
Para os parâmetros usados com frequência, recomendamos armazená-los no Parameter Store,
uma capacidade do AWS Systems Manager. Em seguida, você pode definir parâmetros em seu
documento que façam referência a parâmetros do Parameter Store como o valor padrão deles. Para
fazer referência a um parâmetro do Parameter Store, use a sintaxe a seguir.
{{ssm:parameter-name}}

Você pode usar um parâmetro que faça referência a um parâmetro do Parameter Store da mesma
forma que faria com qualquer outro parâmetro de documento. No exemplo a seguir, o valor padrão
para o parâmetro commands é o parâmetro myShellCommands do Parameter Store. Ao especificar
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o parâmetro commands como uma string runCommand, o documento executa os comandos
armazenados no parâmetro myShellCommands.
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: runShellScript with command strings stored as Parameter Store
parameter
parameters:
commands:
type: StringList
description: "(Required) The commands to run on the instance."
default: "{{ ssm:myShellCommands }}"
mainSteps:
- action: aws:runShellScript
name: runShellScriptDefaultParams
inputs:
runCommand:
- "{{ commands }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "runShellScript with command strings stored as Parameter Store
parameter",
"parameters": {
"commands": {
"type": "StringList",
"description": "(Required) The commands to run on the instance.",
"default": "{{ ssm:myShellCommands }}"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "runShellScriptDefaultParams",
"inputs": {
"runCommand": [
"{{ commands }}"
]
}
}
]
}

}

Note
Você pode fazer referência aos parâmetros String e StringList do Parameter Store
na seção parameters do seu documento. Você não pode fazer referência a parâmetros
SecureString do Parameter Store.
Para obter mais informações sobre o Parameter Store, consulte AWS Systems Manager Parameter
Store (p. 270).
Tipo: estrutura
A estrutura parameters aceita os seguintes campos e valores:
• type: (obrigatório) os valores permitidos incluem os seguintes: String, StringList, Integer,
Boolean, MapList e StringMap. Para ver exemplos de cada tipo, consulte Exemplos de type de
parâmetro de documentos SSM (p. 1386) na próxima seção.
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Note
Para usar um número como um valor de parâmetro, useStringComo o tipo de parâmetro.
• description: (opcional) uma descrição do parâmetro.
• default: (opcional) o valor padrão do parâmetro ou uma referência a um parâmetro no Parameter
Store.
• allowedValues: (opcional) uma matriz de valores permitidos para o parâmetro. A definição de
valores permitidos para o parâmetro valida a entrada do usuário. Se um usuário inserir um valor que
não é permitido, a execução falhará ao iniciar.
YAML
DirectoryType:
type: String
description: "(Required) The directory type to launch."
default: AwsMad
allowedValues:
- AdConnector
- AwsMad
- SimpleAd

JSON
"DirectoryType": {
"type": "String",
"description": "(Required) The directory type to launch.",
"default": "AwsMad",
"allowedValues": [
"AdConnector",
"AwsMad",
"SimpleAd"
]
}

• allowedPattern: (opcional) uma expressão regular que valida se a entrada do usuário
corresponde ao padrão definido para o parâmetro. Se a entrada do usuário não corresponder ao
padrão permitido, a execução não será iniciada.

Note
O Systems Manager realiza duas validações para allowedPattern. A primeira validação
é realizada usando a biblioteca de regex Java no nível da API quando você usa um
documento. A segunda validação é realizada no SSM Agent usando a biblioteca de regex
GO antes de processar o documento.
YAML
InstanceId:
type: String
description: "(Required) The instance ID to target."
allowedPattern: "^i-[a-z0-9]{8,17}$"
default: ''

JSON
"InstanceId": {
"type": "String",
"description": "(Required) The instance ID to target.",
"allowedPattern": "^i-[a-z0-9]{8,17}$",
"default": ""
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}

• displayType: (opcional) usado para exibir um textfield ou uma textarea no AWS
Management Console. textfield é uma caixa de texto de uma única linha. textarea é uma área
de texto de várias linhas.
• minItems: (opcional) o número mínimo de itens permitidos.
• maxItems: (opcional) o número máximo de itens permitidos.
• minChars: (opcional) o número mínimo de caracteres de parâmetro permitidos.
• maxChars: (opcional) o número máximo de caracteres de parâmetro permitidos.
Obrigatório: não
runtimeConfig
(Esquema somente para a versão 1.2) A configuração para a instância conforme aplicada por um ou
mais plugins do Systems Manager. Não há garantia de execução dos plugins em sequência.
Tipo: Dictionary<string,PluginConfiguration>
Obrigatório: não
mainSteps
(Somente para versões 0.3, 2.0 e 2.2 do esquema) um objeto que pode incluir várias etapas (plugins).
Plugins são definidos dentro de etapas. As etapas são executadas na ordem sequencial listada no
documento.
Tipo: Dictionary<string,PluginConfiguration>
Obrigatório: Sim
outputs
(Somente versão 0.3 do esquema) dados gerados pela execução deste documento que podem
ser usados em outros processos. Por exemplo, se o documento criar uma nova AMI, você poderá
especificar "CreateImage.ImageId" como o valor de saída e usar essa saída para criar novas
instâncias em uma execução de automação subsequente. Para obter mais informações sobre saídas,
consulte Trabalhar com entradas e saídas (p. 589).
Tipo: Dictionary<string,OutputConfiguration>
Obrigatório: não
files
(Somente a versão 0.3 do esquema) os arquivos de script (e as respectivas somas de verificação)
anexados ao documento e executados durante uma execução de automação. Aplica-se somente a
documentos que incluem a ação aws:executeScript e para os quais anexos foram especificados
em uma ou mais etapas.
Para suporte ao tempo de execução de script, os runbooks de automação atualmente são compatíveis
com scripts para Python 3.6, Python 3.7, Python 3.8, PowerShell Core 6.0 e PowerShell 7.0.
Para obter mais informações sobre como incluir scripts em runbooks do Automation, consulte
Criar runbooks que executam scripts (p. 567) e Usar o Document Builder para criar um runbook
personalizado (p. 671).
Ao criar um documento de automação com anexos, é necessário especificar arquivos de anexo
usando a opção --attachments (na AWS CLI) ou Attachments (na API e no SDK). É possível
especificar o local do arquivo para arquivos locais e arquivos armazenados nos buckets do Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3). Para obter mais informações, consulte Anexos na referência da
API da AWS Systems Manager.
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YAML
--files:
launch.py:
checksums:
sha256: 18871b1311b295c43d0f...[truncated]...772da97b67e99d84d342ef4aEXAMPLE

JSON
"files": {
"launch.py": {
"checksums": {
"sha256": "18871b1311b295c43d0f...
[truncated]...772da97b67e99d84d342ef4aEXAMPLE"
}
}
}

Tipo: Dictionary<string,FilesConfiguration>
Obrigatório: não

Exemplos de type de parâmetro de documentos SSM
Os tipos de parâmetro em documentos SSM são estáticos. Isso significa que o tipo de parâmetro não
pode ser alterado depois de definido. Ao usar parâmetros com plugins de documento do , o tipo de
um parâmetro não pode ser alterado dinamicamente dentro da entrada de um plugin. Por exemplo,
você não pode fazer referência a um parâmetro Integer dentro da entrada runCommand do plugin
aws:runShellScript porque essa entrada aceita uma string ou lista de strings. Para usar um
parâmetro para uma entrada de plugin, o tipo de parâmetro deve corresponder ao tipo aceito. Por exemplo,
você deve especificar um parâmetro de tipo Boolean para a entrada allowDowngrade do plugin
aws:updateSsmAgent. Se o tipo de parâmetro não corresponder ao tipo de entrada de um plugin, o
documento do não será validado e o sistema não criará o documento. Isso também é verdadeiro ao usar
parâmetros downstream dentro de entradas para outros plugins ou ações do AWS Systems Manager
Automation. Por exemplo, não é possível fazer referência a um parâmetro StringList dentro da entrada
documentParameters do plugin aws:runDocument. A entrada documentParameters aceita um
mapa de strings mesmo que o tipo de parâmetro de documento do SSM downtream seja um parâmetro
StringList e corresponda ao parâmetro que você está referenciando.
Ao usar parâmetros com ações do Automation do , os tipos de parâmetro não são validados quando você
cria o documento SSM na maioria dos casos. Somente quando você usa a ação aws:runCommand, os
tipos de parâmetro são validados ao criar o documento SSM. Em todos os outros casos, a validação do
parâmetro ocorre durante a execução da automação quando a entrada de uma ação é verificada antes
de executar a ação. Por exemplo, se o parâmetro de entrada for uma String e você fizer referência a
ele como o valor da entrada MaxInstanceCount da ação aws:runInstances, o documento SSM será
criado. No entanto, ao executar o documento, a automação falha ao validar a ação aws:runInstances
porque a entrada MaxInstanceCount requer um Integer.
Veja a seguir exemplos de cada parâmetro type.
String
Uma sequência de zero ou mais caracteres Unicode colocados entre aspas. Por exemplo,
"i-1234567890abcdef0". Use barras invertidas como caractere de escape.
YAML
---
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InstanceId:
type: String
description: "(Optional) The target EC2 instance ID."

JSON
"InstanceId":{
"type":"String",
"description":"(Optional) The target EC2 instance ID."
}

StringList
Uma lista de itens de strings separadas por vírgulas. Por exemplo, ["cd ~", "pwd"].
YAML
--commands:
type: StringList
description: "(Required) Specify a shell script or a command to run."
minItems: 1
displayType: textarea

JSON
"commands":{
"type":"StringList",
"description":"(Required) Specify a shell script or a command to run.",
"minItems":1,
"displayType":"textarea"
}

Booliano
Aceita somente true ou false. Não aceita "true" ou 0.
YAML
--canRun:
type: Boolean
description: ''
default: true

JSON
"canRun": {
"type": "Boolean",
"description": "",
"default": true
}

Inteiro
Números inteiros. Não aceita números decimais, como 3,14159, ou números colocados entre aspas,
como "3".
YAML
---
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timeout:
type: Integer
description: The type of action to perform.
default: 100

JSON
"timeout": {
"type": "Integer",
"description": "The type of action to perform.",
"default": 100
}

StringMap
Um mapeamento de chaves para valores. Uma chave só pode ser uma string. Por exemplo, {"Env”:
“Prod"}.
YAML
--notificationConfig:
type: StringMap
description: The configuration for events to be notified about
default:
NotificationType: Command
NotificationEvents:
- Failed
NotificationArn: "$dependency.topicArn"
maxChars: 150

JSON
"notificationConfig" : {
"type" : "StringMap",
"description" : "The configuration for events to be notified about",
"default" : {
"NotificationType" : "Command",
"NotificationEvents" : ["Failed"],
"NotificationArn" : "$dependency.topicArn"
},
"maxChars" : 150
}

MapList
Uma lista de itens do StringMap.
YAML
blockDeviceMappings:
type: MapList
description: The mappings for the create image inputs
default:
- DeviceName: "/dev/sda1"
Ebs:
VolumeSize: '50'
- DeviceName: "/dev/sdm"
Ebs:
VolumeSize: '100'
maxItems: 2
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JSON
"blockDeviceMappings":{
"type":"MapList",
"description":"The mappings for the create image inputs",
"default":[
{
"DeviceName":"/dev/sda1",
"Ebs":{
"VolumeSize":"50"
}
},
{
"DeviceName":"/dev/sdm",
"Ebs":{
"VolumeSize":"100"
}
}
],
"maxItems":2
}

Referência de plugins do Systems Manager
Essa referência descreve os plugins que você pode especificar em um documento de comando do AWS
Systems Manager (SSM). Esses plugins não podem ser usados em documentos de automação do SSM
que usam ações de automação. Para obter informações sobre ações de automação do AWS Systems
Manager, consulte Referência de ações do Systems Manager Automation (p. 496).
O Systems Manager determina as ações a serem executadas em uma instância gerenciada lendo o
conteúdo de um documento do SSM. Todo documento contém uma seção de execução de código.
Dependendo da versão do esquema do documento, essa seção de execução de código pode conter um
ou mais plugins ou etapas. Para a finalidade deste tópico da Ajuda, plugins e etapas são chamados de
plugins. Esta seção inclui informações sobre cada um dos plugins do Systems Manager. Para obter mais
informações sobre documentos, incluindo informações sobre a criação de documentos e as diferenças
entre as versões de esquema, consulte Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Note
Alguns dos plugins descritos aqui são executados apenas em instâncias do Windows Server ou
em instâncias do Linux. São indicadas dependências de plataforma para cada plugin.
Os plugins de documento a seguir são compatíveis com instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) para o macOS:
• aws:refreshAssociation
• aws:runShellScript
• aws:runPowerShellScript
• aws:softwareInventory
• aws:updateSsmAgent
Índice
•
•
•
•
•

Entradas compartilhadas (p. 1390)
aws:applications (p. 1392)
aws:cloudWatch (p. 1394)
aws:configureDocker (p. 1400)
aws:configurePackage (p. 1401)
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• aws:domainJoin (p. 1404)
•
•
•
•
•

aws:downloadContent (p. 1406)
aws:psModule (p. 1411)
aws:refreshAssociation (p. 1413)
aws:runDockerAction (p. 1414)
aws:runDocument (p. 1416)

• aws:runPowerShellScript (p. 1417)
• aws:runShellScript (p. 1419)
• aws:softwareInventory (p. 1421)
• aws:updateAgent (p. 1423)
• aws:updateSsmAgent (p. 1425)

Entradas compartilhadas
comSSM Agentversão 3.0.502 e posterior somente, todos os plugins podem usar as seguintes entradas:
finallyStep
A última etapa que você deseja que o documento seja executado. Se essa entrada
for definida para uma etapa, ela terá precedência sobre umexitespecificado no
parâmetroonFailureouonSuccessentradas. Para que uma etapa com essa entrada seja executada
conforme esperado, a etapa deve ser a última definida nomainStepsdo documento.
Tipo: booliano
Valores válidos: true | false
Obrigatório: não
onFailure
Se você especificar esta entrada para um plugin com a opçãoexite a etapa falhar, o status da etapa
reflete a falha e o documento não executa as etapas restantes, a menos que umfinallyStepfoi
definido. Se você especificar esta entrada para um plugin com a opçãosuccessAndExite a etapa
falhar, o status da etapa mostra bem-sucedida e o documento não executa as etapas restantes, a
menos que umfinallyStepfoi definido.
Tipo: string
Valores válidos: exit | successAndExit
Obrigatório: não
onSuccess
Se você especificar essa entrada para um plugin e a etapa for executada com êxito, o documento não
executará nenhuma etapa restante, a menos que umfinallyStepfoi definido.
Tipo: string
Valores válidos: exit
Obrigatório: não
YAML
--schemaVersion: '2.2'
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description: Shared inputs example
parameters:
customDocumentParameter:
type: String
description: Example parameter for a custom Command-type document.
mainSteps:
- action: aws:runDocument
name: runCustomConfiguration
inputs:
documentType: SSMDocument
documentPath: "yourCustomDocument"
documentParameters: '"documentParameter":{{customDocumentParameter}}}'
onSuccess: exit
- action: aws:runDocument
name: ifConfigurationFailure
inputs:
documentType: SSMDocument
documentPath: "yourCustomRepairDocument"
onFailure: exit
- action: aws:runDocument
name: finalConfiguration
inputs:
documentType: SSMDocument
documentPath: "yourCustomFinalDocument"
finallyStep: true

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "Shared inputs example",
"parameters": {
"customDocumentParameter": {
"type": "String",
"description": "Example parameter for a custom Command-type document."
}
},
"mainSteps":[
{
"action": "aws:runDocument",
"name": "runCustomConfiguration",
"inputs": {
"documentType": "SSMDocument",
"documentPath": "yourCustomDocument",
"documentParameters": "\"documentParameter\":{{customDocumentParameter}}}",
"onSuccess": "exit"
}
},
{
"action": "aws:runDocument",
"name": "ifConfigurationFailure",
"inputs": {
"documentType": "SSMDocument",
"documentPath": "yourCustomRepairDocument",
"onFailure": "exit"
}
},
{
"action": "aws:runDocument",
"name":"finalConfiguration",
"inputs": {
"documentType": "SSMDocument",
"documentPath": "yourCustomFinalDocument",
"finallyStep": true
}
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}

]

}

aws:applications
Instala, repara ou desinstala aplicativos em uma instância do EC2. Este plugin é executado somente em
sistemas operacionais Windows Server. Para mais informações, consulte Documentos do AWS Systems
Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:applications plugin
parameters:
source:
description: "(Required) Source of msi."
type: String
mainSteps:
- action: aws:applications
name: example
inputs:
action: Install
source: "{{ source }}"

JSON
{

}

"schemaVersion":"2.2",
"description":"aws:applications",
"parameters":{
"source":{
"description":"(Required) Source of msi.",
"type":"String"
}
},
"mainSteps":[
{
"action":"aws:applications",
"name":"example",
"inputs":{
"action":"Install",
"source":"{{ source }}"
}
}
]

Esquema 1.2
YAML
---
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runtimeConfig:
aws:applications:
properties:
- id: 0.aws:applications
action: "{{ action }}"
parameters: "{{ parameters }}"
source: "{{ source }}"
sourceHash: "{{ sourceHash }}"

JSON
{

}

"runtimeConfig":{
"aws:applications":{
"properties":[
{
"id":"0.aws:applications",
"action":"{{ action }}",
"parameters":"{{ parameters }}",
"source":"{{ source }}",
"sourceHash":"{{ sourceHash }}"
}
]
}
}

Propriedades
action
A medida a ser tomada.
Tipo: Enum
Valores válidos: Install | Repair | Uninstall
Obrigatório: Sim
parameters
Os parâmetros para o instalador.
Tipo: string
Obrigatório: não
source
O URL do arquivo .msi para o aplicativo.
Tipo: string
Obrigatório: sim
sourceHash
O hash SHA256 do arquivo .msi.
Tipo: string
Obrigatório: não
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aws:cloudWatch
Exporte dados do Windows Server para o Amazon CloudWatch ou Amazon CloudWatch Logs e monitore
os dados usando as métricas do CloudWatch. Este plugin é executado somente em sistemas operacionais
Windows Server. Para obter mais informações sobre como configurar a integração do CloudWatch, ao
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) consulte Coletar métricas e logs de instâncias do Amazon
EC2 e de servidores on-premises com o agente do CloudWatch. Para obter mais informações sobre
documentos, consulte Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Important
O agente unificado do CloudWatch substituiu SSM Agent como a ferramenta para enviar dados de
log para o Amazon CloudWatch Logs. Não há compatibilidade com o plugin aws:cloudWatch do
SSM Agent. Recomendamos usar somente o agente do CloudWatch unificado nos processos de
coleta de logs. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:
• Enviar logs de nós para o CloudWatch Logs unificado (agente do CloudWatch) (p. 1512)
• Migrar a coleta de logs de nós do Windows Server para o agente do CloudWatch (p. 1513)
• Coletar métricas e logs de instâncias do Amazon EC2 e de servidores on-premises com o
agente do CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
Você pode exportar e monitorar os seguintes tipos de dados:
ApplicationEventLog
Envia dados de log de eventos da aplicação para o CloudWatch Logs.
CustomLogs
Envia qualquer arquivo de log baseado em texto para o Amazon CloudWatch Logs. O plugin do
CloudWatch cria uma impressão digital para os arquivos de log. O sistema associa então um
deslocamento de dados com cada impressão digital. O plugin faz upload dos arquivos quando há
alterações, registra o deslocamento e associa o deslocamento com uma impressão digital. Esse
método é usado para evitar uma situação em que um usuário ativa o plugin, associa o serviço com um
diretório que contém um grande número de arquivos, e o sistema faz upload de todos os arquivos.

Warning
Lembre-se de que, se seu aplicativo truncar ou tentar limpar os logs durante a sondagem,
qualquer log especificado para LogDirectoryPath pode perder entradas. Se, por exemplo,
você quiser limitar o tamanho do arquivo de log, crie um novo arquivo de log quando o limite
for atingido e continue a gravar dados no novo arquivo.
ETW
Envia os dados de rastreamento de eventos para Windows (ETW) ao CloudWatch Logs.
IIS
Envia dados de log do IIS ao CloudWatch Logs.
PerformanceCounter
Envia contadores de performance do Windows para o CloudWatch. Você poderá selecionar categorias
diferentes para fazer upload no CloudWatch como métricas. Para cada contador de performance
que você deseja carregar, crie uma seção PerformanceCounter com um ID exclusivo (por exemplo,
"PerformanceCounter2", "PerformanceCounter3" e assim por diante) e configure as respectivas
propriedades.

Note
Se o AWS Systems Manager SSM Agent ou o plugin do CloudWatch for interrompido, os
dados do contador de performance não serão registrados em log no CloudWatch. Esse
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comportamento é diferente daquele dos logs personalizados ou dos logs de eventos do
Windows. Os logs personalizados e logs de eventos do Windows preservarão dados do
contador de performance e farão upload dos dados no CloudWatch depois que o SSM Agent
ou o plugin do CloudWatch estiver disponível.
SecurityEventLog
Envia dados de log de eventos de segurança para o CloudWatch Logs.
SystemEventLog
Envia dados de log de eventos de sistema ao CloudWatch Logs
Você pode definir os seguintes destinos para os dados:
CloudWatch
O destino para o qual os dados de métrica do contador de performance são enviados. Você pode
incluir mais seções com IDs exclusivos (por exemplo, "CloudWatch2", "CloudWatch3" etc.) e
especificar uma região diferente para cada novo ID a fim de enviar os mesmos dados para diferentes
locais.
CloudWatchLogs
O destino para o qual os dados de log são enviados. Você pode incluir mais seções com IDs
exclusivos (por exemplo, "CloudWatchLogs2", "CloudWatchLogs3" etc.) e especificar uma região
diferente para cada novo ID a fim de enviar os mesmos dados para diferentes locais.

Sintaxe
"runtimeConfig":{
"aws:cloudWatch":{
"settings":{
"startType":"{{ status }}"
},
"properties":"{{ properties }}"
}
}

Configurações e propriedades
AccessKey
Seu ID de chave de acesso da . Essa propriedade é obrigatória, a menos que você tenha lançado sua
instância usando uma função do IAM. Essa propriedade não pode ser usada com o SSM.
Tipo: string
Obrigatório: não
CategoryName
A categoria de contador de performance no Performance Monitor.
Tipo: string
Obrigatório: sim
CounterName
O nome do contador de performance no Performance Monitor.
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Tipo: string
Obrigatório: sim
CultureName
O local em que o time stamp é registrado. Se CultureName estiver em branco, o mesmo local usado
atualmente por sua instância do Windows Server será usado como o padrão.
Tipo: string
Valores válidos: para obter uma lista de valores comportados, consulte National Language Support
(NLS) no site da Microsoft. Observe que os valores div, div-MV, hu e hu-HU não são compatíveis.
Obrigatório: não
DimensionName
Uma dimensão para sua métrica do Amazon CloudWatch. Se você especificar DimensionName,
também deverá especificar DimensionValue. Esses parâmetros produzem outro modo de exibição
para a listagem de métricas. Você pode usar a mesma dimensão para várias métricas de modo a
visualizar todas as métricas que pertencem a uma dimensão específica.
Tipo: string
Obrigatório: não
DimensionValue
Um valor de dimensão para a métrica do Amazon CloudWatch.
Tipo: string
Obrigatório: não
Codificação
A codificação de arquivo a ser usada (por exemplo, UTF-8). Use o nome da codificação, não o nome
da exibição.
Tipo: string
Valores válidos: para obter uma lista de valores comportados, consulte Encoding Class na biblioteca
do MSDN.
Obrigatório: Sim
Filtro
O prefixo dos nomes de log. Deixe esse parâmetro em branco para monitorar todos os arquivos.
Tipo: string
Valores válidos: para obter uma lista de valores compatíveis, consulte FileSystemWatcherFilter
property na biblioteca do MSDN.
Obrigatório: não
Fluxos
Cada tipo de dados para fazer upload, bem como o destino dos dados (CloudWatch ou CloudWatch
Logs). Por exemplo, para enviar um contador de performance definido de acordo com "Id":
"PerformanceCounter" para o destino do CloudWatch definido em "Id": "CloudWatch",
insira "PerformanceCounter,CloudWatch". Da mesma forma, para enviar o log personalizado,
o log do ETW e o log do sistema para o destino do CloudWatch Logs definido em "Id":
"ETW", insira “(ETW),CloudWatchLogs”. Além disso, é possível enviar o mesmo contador de
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performance ou arquivo de log para mais de um destino. Por exemplo, para enviar o log do
aplicativo para dois destinos diferentes que você definiu em "Id": "CloudWatchLogs" e "Id":
"CloudWatchLogs2", insira "ApplicationEventLog, (CloudWatchLogs, CloudWatchLogs2)".
Tipo: string
Valores válidos (origem): ApplicationEventLog | CustomLogs | ETW | PerformanceCounter |
SystemEventLog | SecurityEventLog
Valores válidos (destino): CloudWatch | CloudWatchLogs | CloudWatchn | CloudWatchLogsn
Obrigatório: Sim
FullName
O nome completo do componente.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Id
Identifica a origem de dados ou o destino. Esse identificador deve ser exclusivo no arquivo de
configuração.
Tipo: string
Obrigatório: sim
InstanceName
O nome da instância do contador de performance. Não use um asterisco (*) para indicar todas as
instâncias, pois cada componente do contador de performance só é compatível com uma única
métrica. Você pode, porém, usar _Total.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Níveis
Os tipos de mensagem a enviar para o Amazon CloudWatch.
Tipo: string
Valores válidos:
• 1 - Somente o upload de mensagens de erro.
• 2 - Somente o upload de mensagens de aviso.
• 4 - Somente o upload de mensagens de informação.
Observe que você pode adicionar valores para incluir mais de um tipo de mensagem. Por exemplo, 3
significa que mensagens de erro (1) e mensagens de aviso (2) estão incluídas. Um valor de 7 significa
que mensagens de erro (1), mensagens de aviso (2) e mensagens informativas (4) estão incluídas.
Obrigatório: Sim

Note
Os logs de segurança do Windows devem definir os níveis como 7.
LineCount
O número de linha no cabeçalho para identificar o arquivo de log. Por exemplo, os arquivos de log do
IIS têm cabeçalhos praticamente idênticos. Você pode especificar 3, que leria as três primeiras linhas

1397

AWS Systems Manager Guia do usuário
Referência de plugins do Systems Manager

do cabeçalho do arquivo de log para identificá-lo. Em arquivos de log do IIS, a terceira linha é o time
stamp que é diferente entre arquivos de log.
Tipo: inteiro
Obrigatório: não
LogDirectoryPath
Em CustomLogs, o caminho em que os logs são armazenados na instância do EC2. Para logs do IIS,
a pasta em que os logs do IIS são armazenados para um site específico (por exemplo, C:\\inetpub\
\logs\\LogFiles\\W3SVCn). Para logs do IIS, somente o formato de log W3C é comportado. Não há
suporte para os formatos IIS, NCSA e Personalizado.
Tipo: string
Obrigatório: sim
LogGroup
O nome para o seu grupo de logs. Esse nome é exibido na tela Log Groups (Grupos de logs) no
console do CloudWatch.
Tipo: String
Obrigatório: sim
LogName
O nome do arquivo de log.
1. Para encontrar o nome do log, no Visualizador de Eventos, no painel de navegação, clique em Logs
de aplicações e serviços.
2. Na lista de logs, clique com o botão direito do mouse no log do qual você deseja fazer upload
(por exemplo, Microsoft>Windows>Backup>Operacional) e clique em Criar Modo de Exibição
Personalizado.
3. Na caixa de diálogo Create Custom View (Criar modo de exibição personalizado), selecione a guia
XML. O LogName está na tag <Select Path=> (por exemplo, Microsoft-Windows-Backup).
Copie o texto para o parâmetro LogName.
Tipo: string
Valores válidos: Application | Security | System | Microsoft-Windows-WinINet/Analytic
Obrigatório: Sim
LogStream
O fluxo de logs de destino. Se você usar {instance_id}, o padrão, o ID de instância dessa instância
será usado como nome do fluxo de logs.
Tipo: string
Valores válidos: {instance_id} | {hostname} | {ip_address} <log_stream_name>
Se você especificar o nome de uma transmissão de log que ainda não existe, o CloudWatch Logs a
criará automaticamente. Você pode usar uma cadeia de caracteres literal ou as variáveis predefinidas
({instance_id}, {hostname}, {ip_address}, ou uma combinação das três, para definir um nome de fluxo
de log.
O nome da transmissão de logs especificado nesse parâmetro aparece na tela Log Groups > Streams
for <YourLogStream> (Grupos de logs > Transmissões para <SuaTransmissãoDeLogs>) no console
do CloudWatch.
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Obrigatório: Sim
MetricName
A métrica do CloudWatch na qual você deseja que os dados de performance sejam incluídos.

Note
Não use caracteres especiais no nome. Caso contrário, a métrica e os alarmes associados
podem não funcionar.
Tipo: string
Obrigatório: sim
NameSpace
O namespace da métrica em que você deseja que os dados do contador de performance sejam
gravados.
Tipo: string
Obrigatório: sim
PollInterval
Quantos segundos devem transcorrer para que seja feito upload do novo contador de performance e
dos dados de log.
Tipo: inteiro
Valores válidos: defina como 5 ou mais segundos. É recomendável 15 segundos (00:00:15).
Obrigatório: Sim
Região
A Região da AWS para a qual você deseja enviar dados de log. Embora seja possível enviar
contadores de performance para uma região diferente daquela para onde você envia os dados de log,
recomendamos que você defina esse parâmetro como a mesma região onde sua instância está sendo
executada.
Tipo: string
Valores válidos: IDs de regiões doRegiões da AWSsuportado pelo Systems Manager e pelo
CloudWatch Logs, comous-east-2,eu-west-1, eap-southeast-1. Para listas de Regiões da
AWS com suporte por cada serviço, consulte Endpoints do serviço Amazon CloudWatch Logs e
Endpoints do serviço Systems Manager na Referência geral do Amazon Web Services.
Obrigatório: Sim
SecretKey
Sua chave de acesso secreta da . Essa propriedade é obrigatória, a menos que você tenha lançado
sua instância usando uma função do IAM.
Tipo: string
Obrigatório: não
startType
Ative ou desative o CloudWatch na instância.
Tipo: string
Valores válidos: Enabled | Disabled
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Obrigatório: Sim
TimestampFormat
O formato time stamp que você deseja usar. Para obter uma lista de valores compatíveis, consulte
Cadeias de caracteres de formato de data e hora personalizado na biblioteca do MSDN.
Tipo: string
Obrigatório: sim
TimeZoneKind
Fornece informações de fuso horário quando essas informações não estiverem incluídas no time
stamp do log. Se esse parâmetro for deixado em branco e se o carimbo de data/hora não incluir
informações de fuso horário, o CloudWatch Logs adotará como padrão o fuso horário local. Esse
parâmetro será ignorado se o carimbo já incluir informações de fuso horário.
Tipo: string
Valores válidos: Local | UTC
Obrigatório: não
Unidade
A unidade de medida adequada para a métrica.
Tipo: string
Valores válidos: segundos | microssegundos | milissegundos | bytes | kilobytes | megabytes | gigabytes
| terabytes | bits | kilobits | megabits | gigabits | terabits | porcentagem | contagem | bytes/segundo
| kilobytes/segundo | megabytes/segundo | gigabytes/segundo | terabytes/segundo | bits/segundo
| kilobits/segundo | megabits/segundo | gigabits/segundo | terabits/segundo | contagem/segundos |
nenhum.
Obrigatório: Sim

aws:configureDocker
(Esquema versão 2.0 ou posterior) configura uma instância para trabalhar com contêineres e o docker.
Este plugin é compatível com os sistemas operacionais Linux e Windows Server. Para mais informações,
consulte Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:configureDocker
parameters:
action:
description: "(Required) The type of action to perform."
type: String
default: Install
allowedValues:
- Install
- Uninstall
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mainSteps:
- action: aws:configureDocker
name: configureDocker
inputs:
action: "{{ action }}"

JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:configureDocker plugin",
"parameters": {
"action": {
"description": "(Required) The type of action to perform.",
"type": "String",
"default": "Install",
"allowedValues": [
"Install",
"Uninstall"
]
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:configureDocker",
"name": "configureDocker",
"inputs": {
"action": "{{ action }}"
}
}
]

Entradas
action
O tipo de ação a ser executada.
Tipo: Enum
Valores válidos: Install | Uninstall
Obrigatório: Sim

aws:configurePackage
(Esquema versão 2.0 ou posterior) Instale ou desinstale um pacote do AWS Systems Manager Distributor.
Você pode instalar a versão mais recente, a versão padrão ou uma versão especificada do pacote.
Os pacotes fornecidos pela AWS também são compatíveis. Este plugin é executado nos sistemas
operacionais Windows Server e Linux, mas nem todos os pacotes disponíveis são compatíveis com
sistemas operacionais Linux.
Pacotes da AWS disponíveis para Windows Server incluem o seguinte: AWSPVDriver, AWSNVMe,
AwsEnaNetworkDriver, AwsVssComponents, AmazonCloudWatchAgent, CodeDeployAgent, e
AWSSupport-EC2Rescue.
Os pacotes disponíveis da AWS para sistemas operacionais Linux incluem o seguinte:
AmazonCloudWatchAgent, CodeDeployAgent AWSSupport-EC2Rescue.
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Para mais informações, consulte Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:configurePackage
parameters:
name:
description: "(Required) The name of the AWS package to install or uninstall."
type: String
action:
description: "(Required) The type of action to perform."
type: String
default: Install
allowedValues:
- Install
- Uninstall
ssmParameter:
description: "(Required) Argument stored in Parameter Store."
type: String
default: "{{ ssm:parameter_store_arg }}"
mainSteps:
- action: aws:configurePackage
name: configurePackage
inputs:
name: "{{ name }}"
action: "{{ action }}"
additionalArguments:
SSM_parameter_store_arg: "{{ ssmParameter }}"
SSM_custom_arg: "myValue"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:configurePackage",
"parameters": {
"name": {
"description": "(Required) The name of the AWS package to install or
uninstall.",
"type": "String"
},
"action": {
"description": "(Required) The type of action to perform.",
"type": "String",
"default": "Install",
"allowedValues": [
"Install",
"Uninstall"
]
},
"ssmParameter": {
"description": "(Required) Argument stored in Parameter Store.",
"type": "String",
"default": "{{ ssm:parameter_store_arg }}"
}
},
"mainSteps": [

1402

AWS Systems Manager Guia do usuário
Referência de plugins do Systems Manager
{

}

]

}

"action": "aws:configurePackage",
"name": "configurePackage",
"inputs": {
"name": "{{ name }}",
"action": "{{ action }}",
"additionalArguments": {
"SSM_parameter_store_arg": "{{ ssmParameter }}",
"SSM_custom_arg": "myValue"
}
}

Entradas
name
O nome do pacote da AWS a ser instalado ou desinstalado. Os pacotes disponíveis
incluem o seguinte: AWSPVDriver, AwsEnaNetworkDriver, AwsVssComponents e
AmazonCloudWatchAgent.
Tipo: string
Obrigatório: sim
action
Instala ou desinstala um pacote.
Tipo: Enum
Valores válidos: Install | Uninstall
Obrigatório: Sim
installationType
O tipo de instalação a ser executada. Se você especificar Uninstall and reinstall, o pacote
será completamente desinstalado e, depois, reinstalado. A aplicação estará indisponível até que a
reinstalação seja concluída. Se você especificar In-place update, somente arquivos novos ou
alterados serão adicionados à instalação existente de acordo com as instruções fornecidas em um
script de atualização. O aplicativo permanece disponível durante todo o processo de atualização.
OIn-place updateA opção não tem suporte paraAWS-pacotes publicados.Uninstall and
reinstallé o valor padrão.
Tipo: Enum
Valores válidos: Uninstall and reinstall | In-place update
Obrigatório: não
additionalArguments
Os parâmetros adicionais a serem fornecidos aos scripts de instalação, desinstalação ou atualização.
Cada parâmetro deve ser prefixado com SSM_. Você pode fazer referência a um parâmetro Parameter
Store em seus argumentos adicionais usando a convenção {{ssm:parameter-name}}. Para
usar o parâmetro adicional em seu script de instalação, desinstalação ou atualização, você deve
fazer referência ao parâmetro como uma variável de ambiente usando a sintaxe apropriada para
o sistema operacional. Por exemplo, no PowerShell, você faz referência aoSSM_argArgumento
como$Env:SSM_arg. Não há limite para o número de argumentos que você define, mas a entrada
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de argumento adicional tem um limite de 4096 caracteres. Esse limite inclui todas as chaves e valores
que você define.
Tipo: StringMap
Obrigatório: não
versionamento
Uma versão específica do pacote a ser instalada ou desinstalada. No caso de instalação, o sistema
instala a última versão publicada, por padrão. No caso de desinstalação, o sistema desinstala a versão
atualmente instalada, por padrão. Se não for encontrada nenhuma versão instalada, é feito download
da última versão publicada e a ação de desinstalação é executada.
Tipo: string
Obrigatório: não

aws:domainJoin
Ingressar uma instância do EC2 em um domínio. Esse plugin é executado em sistemas operacionais
Linux e Windows Server. Para obter mais informações sobre como ingressar instâncias do EC2,
consulte Associe uma instância do EC2 ao Diretório do Microsoft AD gerenciado pela AWS no Manual
de administração do AWS Directory Service. Para obter mais informações sobre documentos, consulte
Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:domainJoin
parameters:
directoryId:
description: "(Required) The ID of the directory."
type: String
directoryName:
description: "(Required) The name of the domain."
type: String
dnsIpAddresses:
description: "(Required) The IP addresses of the DNS servers for your directory."
type: StringList
mainSteps:
- action: aws:domainJoin
name: domainJoin
inputs:
directoryId: "{{ directoryId }}"
directoryName: "{{ directoryName }}"
directoryOU: "{{ directoryOU }}"
dnsIpAddresses: "{{ dnsIpAddresses }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:domainJoin",
"parameters": {
"directoryId": {
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"description": "(Required) The ID of the directory.",
"type": "String"
},
"directoryName": {
"description": "(Required) The name of the domain.",
"type": "String"
},
"dnsIpAddresses": {
"description": "(Required) The IP addresses of the DNS servers for your
directory.",
"type": "StringList"
},
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:domainJoin",
"name": "domainJoin",
"inputs": {
"directoryId": "{{ directoryId }}",
"directoryName": "{{ directoryName }}",
"directoryOU":"{{ directoryOU }}",
"dnsIpAddresses":"{{ dnsIpAddresses }}"
}
}
]

}

Esquema 1.2
YAML
--runtimeConfig:
aws:domainJoin:
properties:
directoryId: "{{ directoryId }}"
directoryName: "{{ directoryName }}"
directoryOU: "{{ directoryOU }}"
dnsIpAddresses: "{{ dnsIpAddresses }}"

JSON
{

}

"runtimeConfig":{
"aws:domainJoin":{
"properties":{
"directoryId":"{{ directoryId }}",
"directoryName":"{{ directoryName }}",
"directoryOU":"{{ directoryOU }}",
"dnsIpAddresses":"{{ dnsIpAddresses }}"
}
}
}

Propriedades
directoryId
O ID do diretório.
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Tipo: string
Obrigatório: sim
Exemplo: "directoryId": "d-1234567890"
directoryName
O nome do domínio.
Tipo: string
Obrigatório: sim
Exemplo: "directoryName": "example.com"
directoryOU
A unidade organizacional (UO).
Tipo: string
Obrigatório: não
Exemplo: "directoryOU": "OU=test,DC=example,DC=com"
dnsIpAddresses
Os endereços IP dos servidores DNS.
Tipo: StringList
Obrigatório: Sim
Exemplo: "dnsIpAddresses": ["198.51.100.1","198.51.100.2"]

Exemplos
Para ver exemplos, consulte Associar uma instância do Amazon EC2 ao seuAWS Managed Microsoft AD
no Guia de administração do AWS Directory Service.

aws:downloadContent
(Esquema versão 2.0 ou posterior) Baixe os documentos e scripts do SSM de locais remotos. Este plugin é
compatível com os sistemas operacionais Linux e Windows Server.

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:downloadContent
parameters:
sourceType:
description: "(Required) The download source."
type: String
sourceInfo:
description: "(Required) The information required to retrieve the content from
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the required source."
type: StringMap
mainSteps:
- action: aws:downloadContent
name: downloadContent
inputs:
sourceType: "{{ sourceType }}"
sourceInfo: "{{ sourceInfo }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:downloadContent",
"parameters": {
"sourceType": {
"description": "(Required) The download source.",
"type": "String"
},
"sourceInfo": {
"description": "(Required) The information required to retrieve the content from
the required source.",
"type": "StringMap"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:downloadContent",
"name": "downloadContent",
"inputs": {
"sourceType":"{{ sourceType }}",
"sourceInfo":"{{ sourceInfo }}"
}
}
]

}

Entradas
sourceType
A origem do download. O Systems Manager é compatível com os tipos de origem a seguir para baixar
scripts e documentos SSM: GitHub, Git, HTTP, S3 e SSMDocument.
Tipo: string
Obrigatório: sim
sourceInfo
As informações necessárias para recuperar o conteúdo da fonte necessária.
Tipo: StringMap
Obrigatório: Sim
Para sourceType GitHub,, especifique o seguinte:
• owner: o proprietário do repositório.
• repository: o nome do repositório.
• path: o caminho para o arquivo ou diretório do qual fazer download.
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• getOptions: opções extras para recuperar conteúdo de uma ramificação diferente da principal ou
de uma confirmação específica no repositório. O getOptions poderá ser omitido se você estiver
usando a confirmação mais recente na ramificação principal. Se seu repositório foi criado após 1º de
outubro de 2020, a ramificação padrão pode ser nomeada principal em vez de mestre. Nesse caso,
você precisará especificar valores para o parâmetro GetOptions.
Esse parâmetro usa o seguinte formato:
• branch:refs/heads/branch_name
O padrão é master.
Para especificar uma ramificação não padrão, use o seguinte formato:
branch:refs/remotes/origin/branch_name
• commitID:commitID
O padrão é head.
Para usar a versão do documento do SSM em uma confirmação diferente da mais recente,
especifique o ID completo da confirmação. Por exemplo:
"getOptions": "commitID:bbc1ddb94...b76d3bEXAMPLE",

• tokenInfo: o parâmetro do Systems Manager (um parâmetro SecureString) em que você armazena
as informações de token de acesso do GitHub, no formato {{ssm-secure:secure-stringtoken-name}}.

Note
O campo tokenInfo é o único campo do plugin de documento SSM que é compatível
com um parâmetro SecureString. Os parâmetros SecureString não são compatíveis com
nenhum outro campo, nem com outros plugins de documentos SSM.
{

}

"owner":"TestUser",
"repository":"GitHubTest",
"path":"scripts/python/test-script",
"getOptions":"branch:master",
"tokenInfo":"{{ssm-secure:secure-string-token}}"

Para sourceType Git, especifique o seguinte:
• repository
O URL do repositório Git do arquivo ou diretório que você deseja baixar.
Tipo: string
Além disso, é possível especificar qualquer um dos seguintes parâmetros opcionais:
• getOptions
Opções extras para recuperar conteúdo de uma ramificação diferente da principal ou de uma
confirmação específica no repositório. O getOptions poderá ser omitido se você estiver usando a
confirmação mais recente na ramificação principal.
Tipo: string
Esse parâmetro usa o seguinte formato:
• branch:branch_name
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O padrão é master.
"branch" é necessário somente se o documento do SSM estiver armazenado em uma
ramificação diferente de master.
• commitID:commitID
O padrão é head.
Para usar a versão do documento do SSM em uma confirmação diferente da mais recente,
especifique o ID completo da confirmação. Por exemplo:
"getOptions": "commitID:bbc1ddb94...b76d3bEXAMPLE",

• privateSSHKey
A chave SSH a ser usada ao se conectar aorepositoryque você especificar. Você pode usar este
formato para referencair um parâmetro SecureString para o valor da sua chave SSH: {{ssmsecure:your-secure-string-parameter}}.
Tipo: string
• skipHostKeyChecking
Determina o valor da opção StrictHostKeyChecking quando se conecta ao repository que você
especificar. O valor padrão é false.
Tipo: booliano
• username
O nome de usuário a ser usado ao se conectar aorepositoryvocê especifica usando HTTP. Você
pode usar este formato para referenciar um parâmetro SecureString para o valor do seu nome de
usuário: {{ssm-secure:your-secure-string-parameter}}.
Tipo: string
• password
A senha a ser usada ao se conectar aorepositoryvocê especifica usando HTTP. Você pode usar
este formato para referencair um parâmetro SecureString para o valor da sua senha: {{ssmsecure:your-secure-string-parameter}}.
Tipo: string
Para sourceType HTTP, especifique o seguinte:
• url
path: o URL do arquivo ou diretório do qual você deseja fazer download do .
Tipo: string
Além disso, é possível especificar qualquer um dos seguintes parâmetros opcionais:
• allowInsecureDownload
Determina se um download pode ser realizado em uma conexão que não esteja criptografada com
o Security Socket Layer (SSL) ou o Transport Layer Security (TLS). O valor padrão é false. Não
recomendamos realizar downloads sem criptografia. Se você optar por fazê-lo, você assume todos
os riscos associados. A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. Isso
é descrito como o modelo de responsabilidade compartilhada da. Para saber mais, consulteModelo
de responsabilidade compartilhada.
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Tipo: booliano
• authMethod
Determina se um nome de usuário e senha são usados para autenticação quando se conectar à
url que você especificar. Se você especificarBasicouDigest, você deve fornecer valores para
ousernameepasswordparâmetros. Para usar aDigestMétodo do,SSM AgentA versão 3.0.1181.0
ou posterior deve ser instalada na sua instância. ODigestsuporta criptografia MD5 e SHA256.
Tipo: string
Valores válidos: None | Basic | Digest
• username
O nome de usuário a ser usado ao se conectar aourlvocê especificar usandoBasicautenticação.
Você pode usar este formato para referenciar um parâmetro SecureString para o valor do seu
nome de usuário: {{ssm-secure:your-secure-string-parameter}}.
Tipo: string
• password
A senha a ser usada ao se conectar aourlvocê especificar usandoBasicautenticação. Você
pode usar este formato para referencair um parâmetro SecureString para o valor da sua senha:
{{ssm-secure:your-secure-string-parameter}}.
Tipo: string
Para sourceType S3, especifique o seguinte:
• path: o URL para o arquivo ou diretório do qual você deve baixar no Amazon S3.
{

"path": "https://s3.amazonaws.com/doc-example-bucket/powershell/
helloPowershell.ps1"
}

Para sourceType SSMDocument, especifique um dos seguintes:
• name: o nome e a versão do documento no seguinte formato: name:version. A versão é opcional.
{
}

"name": "Example-RunPowerShellScript:3"

• name: o ARN do documento no seguinte formato:
arn:aws:ssm:region:account_id:document/document_name
{
}

"name":"arn:aws:ssm:us-east-2:3344556677:document/MySharedDoc"

destinationPath
Um caminho local opcional na instância em que você deseja fazer download do arquivo. Se você
não especificar um caminho, o conteúdo será obtido por download em um caminho relativo ao ID do
comando.
Tipo: string
Obrigatório: não
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aws:psModule
Instalar módulos do PowerShell em uma instância do Amazon EC2. Este plugin é executado somente em
sistemas operacionais Windows Server. Para mais informações, consulte Documentos do AWS Systems
Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:psModule
parameters:
source:
description: "(Required) The URL or local path on the instance to the application
.zip file."
type: String
mainSteps:
- action: aws:psModule
name: psModule
inputs:
source: "{{ source }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:psModule",
"parameters": {
"source": {
"description": "(Required) The URL or local path on the instance to the
application .zip file.",
"type": "String"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:psModule",
"name": "psModule",
"inputs": {
"source": "{{ source }}"
}
}
]

}

Esquema 1.2
YAML
--runtimeConfig:
aws:psModule:
properties:
- runCommand: "{{ commands }}"
source: "{{ source }}"
sourceHash: "{{ sourceHash }}"
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workingDirectory: "{{ workingDirectory }}"
timeoutSeconds: "{{ executionTimeout }}"

JSON
{

}

"runtimeConfig":{
"aws:psModule":{
"properties":[
{
"runCommand":"{{ commands }}",
"source":"{{ source }}",
"sourceHash":"{{ sourceHash }}",
"workingDirectory":"{{ workingDirectory }}",
"timeoutSeconds":"{{ executionTimeout }}"
}
]
}
}

Propriedades
runCommand
O comando do PowerShell a ser executado após a instalação do módulo.
Tipo: StringList
Obrigatório: não
source
O URL ou o caminho local na instância para o arquivo .zip do aplicativo.
Tipo: string
Obrigatório: sim
sourceHash
O hash SHA256 do arquivo .zip.
Tipo: string
Obrigatório: não
timeoutSeconds
O tempo em segundos para um comando ser concluído antes de ser considerado como tendo falhado.
Tipo: string
Obrigatório: não
workingDirectory
O caminho para o diretório de trabalho em sua instância.
Tipo: string
Obrigatório: não
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aws:refreshAssociation
(Esquema versão 2.0 ou posterior) Atualizar (forçar aplicação) uma associação sob demanda. Essa ação
alterará o estado do sistema com base no que é definido na associação selecionada ou em todas as
associações vinculadas aos destinos. Esse plugin é executado em sistemas operacionais Linux e Microsoft
Windows Server. Para mais informações, consulte Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:refreshAssociation
parameters:
associationIds:
description: "(Optional) List of association IDs. If empty, all associations bound
to the specified target are applied."
type: StringList
mainSteps:
- action: aws:refreshAssociation
name: refreshAssociation
inputs:
associationIds:
- "{{ associationIds }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:refreshAssociation",
"parameters": {
"associationIds": {
"description": "(Optional) List of association IDs. If empty, all associations
bound to the specified target are applied.",
"type": "StringList"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:refreshAssociation",
"name": "refreshAssociation",
"inputs": {
"associationIds": [
"{{ associationIds }}"
]
}
}
]

}

Entradas
associationIds
Lista de IDs de associação. Se estiver vazia, todas as associações vinculadas ao destino especificado
serão aplicadas.
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Tipo: StringList
Obrigatório: não

aws:runDockerAction
(Esquema versão 2.0 ou posterior) Executar ações do Docker em contêineres. Esse plugin é executado em
sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows Server. Para mais informações, consulte Documentos
do AWS Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--mainSteps:
- action: aws:runDockerAction
name: RunDockerAction
inputs:
action: "{{ action }}"
container: "{{ container }}"
image: "{{ image }}"
memory: "{{ memory }}"
cpuShares: "{{ cpuShares }}"
volume: "{{ volume }}"
cmd: "{{ cmd }}"
env: "{{ env }}"
user: "{{ user }}"
publish: "{{ publish }}"

JSON
{

}

"mainSteps":[
{
"action":"aws:runDockerAction",
"name":"RunDockerAction",
"inputs":{
"action":"{{ action }}",
"container":"{{ container }}",
"image":"{{ image }}",
"memory":"{{ memory }}",
"cpuShares":"{{ cpuShares }}",
"volume":"{{ volume }}",
"cmd":"{{ cmd }}",
"env":"{{ env }}",
"user":"{{ user }}",
"publish":"{{ publish }}"
}
}
]

Entradas
action
O tipo de ação a ser executada.
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Tipo: string
Obrigatório: sim
container
O ID do contêiner do Docker.
Tipo: string
Obrigatório: não
image
O nome da imagem do Docker.
Tipo: string
Obrigatório: não
cmd
O comando do contêiner.
Tipo: string
Obrigatório: não
memory
O limite de memória do contêiner.
Tipo: string
Obrigatório: não
cpuShares
Os compartilhamentos da CPU do contêiner (peso relativo).
Tipo: string
Obrigatório: não
volume
O volume em que o contêiner é montado.
Tipo: StringList
Obrigatório: não
env
As variáveis de ambiente do contêiner.
Tipo: string
Obrigatório: não
user
O nome de usuário do contêiner.
Tipo: string
Obrigatório: não
publish
As portas do contêiner publicadas.
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Tipo: string
Obrigatório: não

aws:runDocument
(Esquema versão 2.0 ou posterior) Executa documentos do SSM armazenados no Systems
Manager ou em um compartilhamento local. Você pode usar esse plugin com o plugin
aws:downloadContent (p. 1406) para baixar um documento do SSM de um local remoto para um
compartilhamento local e em seguida executá-lo. Este plugin é compatível com os sistemas operacionais
Linux e Windows Server. Este plugin não suporta a execução do documento AWS-UpdateSSMAgent ou
de qualquer documento que use o plugin aws:updateSsmAgent.

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:runDocument
parameters:
documentType:
description: "(Required) The document type to run."
type: String
allowedValues:
- LocalPath
- SSMDocument
mainSteps:
- action: aws:runDocument
name: runDocument
inputs:
documentType: "{{ documentType }}"

JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:runDocument",
"parameters": {
"documentType": {
"description": "(Required) The document type to run.",
"type": "String",
"allowedValues": [
"LocalPath",
"SSMDocument"
]
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runDocument",
"name": "runDocument",
"inputs": {
"documentType": "{{ documentType }}"
}
}
]
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Entradas
documentType
O tipo de documento a ser executado. Você pode executar documentos locais (LocalPath) ou
documentos armazenados no Systems Manager (SSMDocument).
Tipo: string
Obrigatório: sim
documentPath
O caminho para o documento. Se documentType for LocalPath, especifique o caminho para o
documento no compartilhamento local. Se documentType for SSMDocument, especifique o nome do
documento.
Tipo: string
Obrigatório: não
documentParameters
Os parâmetros para o documento.
Tipo: StringMap
Obrigatório: não

aws:runPowerShellScript
Executar scripts PowerShell ou especificar o caminho para um script a ser executado. Esse plugin é
executado em sistemas operacionais Microsoft Windows Server e Linux. Para mais informações, consulte
Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:runPowerShellScript
parameters:
commands:
type: String
description: "(Required) The commands to run or the path to an existing script
on the instance."
default: Write-Host "Hello World"
mainSteps:
- action: aws:runPowerShellScript
name: runPowerShellScript
inputs:
timeoutSeconds: '60'
runCommand:
- "{{ commands }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
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"description": "aws:runPowerShellScript",
"parameters": {
"commands": {
"type": "String",
"description": "(Required) The commands to run or the path to an existing script
on the instance.",
"default": "Write-Host \"Hello World\""
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runPowerShellScript",
"name": "runPowerShellScript",
"inputs": {
"timeoutSeconds": "60",
"runCommand": [
"{{ commands }}"
]
}
}
]

}

Esquema 1.2
YAML
--runtimeConfig:
aws:runPowerShellScript:
properties:
- id: 0.aws:runPowerShellScript
runCommand: "{{ commands }}"
workingDirectory: "{{ workingDirectory }}"
timeoutSeconds: "{{ executionTimeout }}"

JSON
{

}

"runtimeConfig":{
"aws:runPowerShellScript":{
"properties":[
{
"id":"0.aws:runPowerShellScript",
"runCommand":"{{ commands }}",
"workingDirectory":"{{ workingDirectory }}",
"timeoutSeconds":"{{ executionTimeout }}"
}
]
}
}

Propriedades
runCommand
Especifique os comandos a serem executados ou o caminho para um script existente na instância.
Tipo: StringList
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Obrigatório: Sim
timeoutSeconds
O tempo em segundos para um comando ser concluído antes de ser considerado como tendo falhado.
Quando o tempo limite é atingido, o Systems Manager interrompe a execução do comando.
Tipo: string
Obrigatório: não
workingDirectory
O caminho para o diretório de trabalho em sua instância.
Tipo: string
Obrigatório: não

aws:runShellScript
Executar scripts shell do Linux ou especificar o caminho para um script a ser executado. Esse plugin só
é executado em sistemas operacionais Linux. Para mais informações, consulte Documentos do AWS
Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:runShellScript
parameters:
commands:
type: String
description: "(Required) The commands to run or the path to an existing script
on the instance."
default: echo Hello World
mainSteps:
- action: aws:runShellScript
name: runShellScript
inputs:
timeoutSeconds: '60'
runCommand:
- "{{ commands }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:runShellScript",
"parameters": {
"commands": {
"type": "String",
"description": "(Required) The commands to run or the path to an existing script
on the instance.",
"default": "echo Hello World"
}
},
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}

"mainSteps": [
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "runShellScript",
"inputs": {
"timeoutSeconds": "60",
"runCommand": [
"{{ commands }}"
]
}
}
]

Esquema 1.2
YAML
--runtimeConfig:
aws:runShellScript:
properties:
- runCommand: "{{ commands }}"
workingDirectory: "{{ workingDirectory }}"
timeoutSeconds: "{{ executionTimeout }}"

JSON
{

}

"runtimeConfig":{
"aws:runShellScript":{
"properties":[
{
"runCommand":"{{ commands }}",
"workingDirectory":"{{ workingDirectory }}",
"timeoutSeconds":"{{ executionTimeout }}"
}
]
}
}

Propriedades
runCommand
Especifique os comandos a serem executados ou o caminho para um script existente na instância.
Tipo: StringList
Obrigatório: Sim
timeoutSeconds
O tempo em segundos para um comando ser concluído antes de ser considerado como tendo falhado.
Quando o tempo limite é atingido, o Systems Manager interrompe a execução do comando.
Tipo: string
Obrigatório: não

1420

AWS Systems Manager Guia do usuário
Referência de plugins do Systems Manager

workingDirectory
O caminho para o diretório de trabalho em sua instância.
Tipo: string
Obrigatório: não

aws:softwareInventory
(Esquema versão 2.0 ou posterior) Coletar metadados sobre aplicativos, arquivos e configurações em suas
instâncias gerenciadas. Esse plugin é executado em sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows
Server. Quando você configura a coleta de inventário, primeiro cria uma associação do AWS Systems
Manager State Manager. O coleta os dados de inventário quando a associação é executada. Se você
não criar a associação primeiro e tentar invocar o plugin aws:softwareInventory usando, por exemplo, o
aws:softwareInventory, o sistema retornará o seguinte erro:
The aws:softwareInventory plugin can only be invoked via ssm-associate.

Uma instância pode ter apenas uma associação de inventário configurada por vez. Se você configurar uma
instância com duas ou mais associações, a associação de inventário não será executada, e os dados de
inventário não serão coletados. Para obter mais informações sobre como coletar o inventário, consulte
Inventário do AWS Systems Manager (p. 880).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--mainSteps:
- action: aws:softwareInventory
name: collectSoftwareInventoryItems
inputs:
applications: "{{ applications }}"
awsComponents: "{{ awsComponents }}"
networkConfig: "{{ networkConfig }}"
files: "{{ files }}"
services: "{{ services }}"
windowsRoles: "{{ windowsRoles }}"
windowsRegistry: "{{ windowsRegistry}}"
windowsUpdates: "{{ windowsUpdates }}"
instanceDetailedInformation: "{{ instanceDetailedInformation }}"
customInventory: "{{ customInventory }}"

JSON
{

"mainSteps":[
{
"action":"aws:softwareInventory",
"name":"collectSoftwareInventoryItems",
"inputs":{
"applications":"{{ applications }}",
"awsComponents":"{{ awsComponents }}",
"networkConfig":"{{ networkConfig }}",
"files":"{{ files }}",
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}

]

}

}

"services":"{{ services }}",
"windowsRoles":"{{ windowsRoles }}",
"windowsRegistry":"{{ windowsRegistry}}",
"windowsUpdates":"{{ windowsUpdates }}",
"instanceDetailedInformation":"{{ instanceDetailedInformation }}",
"customInventory":"{{ customInventory }}"

Entradas
applications
(Opcional) Coletar metadados para aplicativos instalados.
Tipo: string
Obrigatório: não
awsComponents
(Opcional) Colete metadados para componentes da AWS, como o amazon-ssm-agent.
Tipo: string
Obrigatório: não
files
(Opcional, requer o SSM Agent versão 2.2.64.0 ou posterior) Colete metadados para arquivos,
incluindo, por exemplo, nomes de arquivos, a hora em que os arquivos foram criados, a hora em que
os arquivos foram modificados e acessados pela última vez e os tamanhos dos arquivos. Para obter
mais informações sobre como coletar inventário de arquivos, consulte Trabalhar com o inventário de
arquivos e do Registro do Windows (p. 889).
Tipo: string
Obrigatório: não
networkConfig
(Opcional) Coletar metadados para configurações de rede.
Tipo: string
Obrigatório: não
windowsUpdates
(Opcional) Coletar metadados para todas as atualizações do Windows.
Tipo: string
Obrigatório: não
instanceDetailedInformation
(Opcional) Colete mais informações da instância do que as fornecidas pelo plugin do inventário padrão
(aws:instanceInformation), incluindo o modelo da CPU, a velocidade e o número de núcleos.
Tipo: string
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Obrigatório: não
services
(Opcional, somente o SO Windows, requer o SSM Agent versão 2.2.64.0 ou posterior) Colete
metadados para configurações de serviço.
Tipo: string
Obrigatório: não
windowsRegistry
(Opcional, somente o SO Windows, requer o SSM Agent versão 2.2.64.0 ou posterior) Colete chaves
e valores do Registro do Windows. Você pode escolher um caminho de chaves e coletar todos os
valores e chaves recursivamente. Você pode também coletar determinada chave de registro e o
respectivo valor para um caminho específico. O inventário coleta o caminho da chave, o nome, o tipo e
o valor. Para obter mais informações sobre como coletar inventário do Registro do Windows, consulte
Trabalhar com o inventário de arquivos e do Registro do Windows (p. 889).
Tipo: string
Obrigatório: não
windowsRoles
(Opcional, somente o SO Windows, requer o SSM Agent versão 2.2.64.0 ou posterior) Colete
metadados para configurações de função do Microsoft Windows.
Tipo: string
Obrigatório: não
customInventory
(Opcional) Coletar dados de inventário personalizado. Para obter mais informações sobre inventário
personalizado, consulte Trabalhar com inventário personalizado (p. 919)
Tipo: string
Obrigatório: não

aws:updateAgent
Atualizar o serviço EC2Config para a versão mais recente ou especificar uma versão mais antiga.
Este plugin executado somente em sistemas operacionais Microsoft Windows Server. Para obter mais
informações sobre o serviço EC2Config, consulte Configurar uma instância do Windows usando o serviço
EC2Config. Para obter mais informações sobre documentos, consulte Documentos do AWS Systems
Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:updateAgent
mainSteps:
- action: aws:updateAgent
name: updateAgent
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inputs:
agentName: Ec2Config
source: https://s3.{Region}.amazonaws.com/aws-ssm-{Region}/manifest.json

JSON
{

}

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:updateAgent",
"mainSteps": [
{
"action": "aws:updateAgent",
"name": "updateAgent",
"inputs": {
"agentName": "Ec2Config",
"source": "https://s3.{Region}.amazonaws.com/aws-ssm-{Region}/manifest.json"
}
}
]

Esquema 1.2
YAML
--runtimeConfig:
aws:updateAgent:
properties:
agentName: Ec2Config
source: https://s3.{Region}.amazonaws.com/aws-ssm-{Region}/manifest.json
allowDowngrade: "{{ allowDowngrade }}"
targetVersion: "{{ version }}"

JSON
{

"runtimeConfig":{
"aws:updateAgent":{
"properties":{
"agentName":"Ec2Config",
"source":"https://s3.{Region}.amazonaws.com/aws-ssm-{Region}/
manifest.json",
"allowDowngrade":"{{ allowDowngrade }}",
"targetVersion":"{{ version }}"
}
}
}
}

Propriedades
agentName
EC2Config. Esse é o nome do agente que executa o serviço EC2Config.
Tipo: string
Obrigatório: sim
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allowDowngrade
Permitir que o serviço EC2Config seja atualizado para uma versão anterior. Se definido como falso, o
serviço poderá ser atualizado apenas para versões mais novas (padrão). Se definido como verdadeiro,
especifique a versão anterior.
Tipo: booliano
Obrigatório: não
source
O local em que o Systems Manager copia a versão do EC2Config a ser instalada. Não é possível
mudar esse local.
Tipo: string
Obrigatório: sim
targetVersion
Uma versão específica do serviço EC2Config a ser instalado. Se não for especificado, o serviço será
atualizado para a versão mais recente.
Tipo: string
Obrigatório: não

aws:updateSsmAgent
Atualizar o SSM Agent para a versão mais recente ou especificar uma versão mais antiga. Esse plugin é
executado em sistemas operacionais Linux e Windows Server. Para mais informações, consulte Trabalho
com SSM Agent (p. 70). Para obter mais informações sobre documentos, consulte Documentos do AWS
Systems Manager (p. 1361).

Sintaxe
Esquema 2.2
YAML
--schemaVersion: '2.2'
description: aws:updateSsmAgent
parameters:
allowDowngrade:
default: 'false'
description: "(Optional) Allow the Amazon SSM Agent service to be downgraded to
an earlier version. If set to false, the service can be upgraded to newer
versions
only (default). If set to true, specify the earlier version."
type: String
allowedValues:
- 'true'
- 'false'
mainSteps:
- action: aws:updateSsmAgent
name: updateSSMAgent
inputs:
agentName: amazon-ssm-agent
source: https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/ssm-agentmanifest.json
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allowDowngrade: "{{ allowDowngrade }}"

JSON
{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "aws:updateSsmAgent",
"parameters": {
"allowDowngrade": {
"default": "false",
"description": "(Required) Allow the Amazon SSM Agent service to be downgraded
to an earlier version. If set to false, the service can be upgraded to newer versions
only (default). If set to true, specify the earlier version.",
"type": "String",
"allowedValues": [
"true",
"false"
]
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:updateSsmAgent",
"name": "awsupdateSsmAgent",
"inputs": {
"agentName": "amazon-ssm-agent",
"source": "https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/ssm-agentmanifest.json",
"allowDowngrade": "{{ allowDowngrade }}"
}
}
]
}

Esquema 1.2
YAML
--runtimeConfig:
aws:updateSsmAgent:
properties:
- agentName: amazon-ssm-agent
source: https://s3.{Region}.amazonaws.com/aws-ssm-{Region}/manifest.json
allowDowngrade: "{{ allowDowngrade }}"

JSON
{

"runtimeConfig":{
"aws:updateSsmAgent":{
"properties":[
{
"agentName":"amazon-ssm-agent",
"source":"https://s3.{Region}.amazonaws.com/aws-ssm-{Region}/
manifest.json",
"allowDowngrade":"{{ allowDowngrade }}"
}
]
}
}
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Propriedades
agentName
amazon-ssm-agent. Esse é o nome do Systems Manager Agent que processa solicitações e executa
comandos na instância.
Tipo: string
Obrigatório: sim
allowDowngrade
Permitir que o SSM Agent seja atualizado para uma versão anterior. Se definido como falso, o agente
poderá ser atualizado apenas para versões mais novas (padrão). Se definido como verdadeiro,
especifique a versão anterior.
Tipo: booliano
Obrigatório: Sim
source
O local em que o Systems Manager copia a versão do SSM Agent a ser instalada. Não é possível
mudar esse local.
Tipo: string
Obrigatório: sim
targetVersion
Uma versão específica do SSM Agent a ser instalada. Se não for especificado, o agente será
atualizado para a versão mais recente.
Tipo: string
Obrigatório: não

Visualizar o conteúdo do documento do SSM
Command
Para visualizar os parâmetros obrigatórios e opcionais para umAWS Systems ManagerDocumento de
comando (SSM), além das ações executadas pelo documento, você pode visualizar o conteúdo do
documento no console do Systems Manager.

Para visualizar o conteúdo do documento do Comando SSM
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Documents.
-ou-

3.
4.

Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.
Na caixa de pesquisa, selecioneTipo de documentoe, depois, selecioneComando.
Selecione o nome de um documento existente e, em seguida, escolha a guia Content (Conteúdo).
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5.

No campo de conteúdo, revise os parâmetros disponíveis e as etapas de ação para o documento.
Por exemplo, a seguinte imagem mostra que (1) version e (2) allowDowngrade são parâmetros
opcionais para o documento AWS-UpdateSSMAgent e que a primeira ação executada pelo
documento é (3) aws:updateSsmAgent.

Criar documentos do SSM
Se os documentos públicos do AWS Systems Manager, não executarem todas as ações que você deseja
executar em seus recursos da AWS, você poderá criar seus próprios documentos do SSM. Você também
pode clonar documentos do SSM usando o console do. A clonagem de documentos copia o conteúdo de
um documento existente em um novo documento que você pode modificar. Ao criar um novo Command
ou documento de Policy, recomendamos que você use o esquema versão 2.2 ou posterior para que
possa aproveitar os recursos mais recentes, como edição de documentos, versionamento automático,
sequenciamento e muito mais.

Escrever conteúdo de documento do
Para criar seu próprio conteúdo de documentos do , é importante entender os diferentes esquemas,
recursos, plugins e sintaxe disponíveis para documentos do . Recomendamos familiarizar-se com os
recursos a seguir.
• Escrever seus próprios documentos do AWS Systems Manager
• Elementos de dados do documento SSM (p. 1382)
• Recursos e exemplos de esquemas de documentos do SSM (p. 1367)
• Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389)
• Referência de ações do Systems Manager Automation (p. 496)
• Variáveis de sistema de automação (p. 550)
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• Cenários de exemplo e soluções personalizadas do runbook (p. 597)
• Trabalhar com runbooks do Automation do Systems Manager usando o AWS Toolkit for Visual Studio
Code
• Usar o Document Builder para criar um runbook personalizado (p. 671)
• Criar runbooks que executam scripts (p. 567)
Documentos SSM predefinidos da AWS podem executar algumas das ações exigidas. Você
pode chamar esses documentos usando os plugins aws:runDocument, aws:runCommand ou
aws:executeAutomation em seu documento SSM personalizado, dependendo do tipo de documento.
Também é possível copiar partes desses documentos em um documento SSM personalizado e editar o
conteúdo para atender às suas necessidades.

Tip
Ao criar conteúdo de documentos SSM, é possível alterar o conteúdo e atualizar o documento
SSM várias vezes durante o teste. Os comandos a seguir atualizam o documento do com o
conteúdo mais recente e atualizam a versão padrão do documento para a versão mais recente do
documento.

Note
Os comandos do Linux e do Windows usam a ferramenta de linha de comando jq para
filtrar os dados da resposta JSON.
Linux & macOS
latestDocVersion=$(aws ssm update-document \
--content file://path/to/file/documentContent.json \
--name "ExampleDocument" \
--document-format JSON \
--document-version '$LATEST' \
| jq -r '.DocumentDescription.LatestVersion')
aws ssm update-document-default-version \
--name "ExampleDocument" \
--document-version $latestDocVersion

Windows
latestDocVersion=$(aws ssm update-document ^
--content file://C:\path\to\file\documentContent.json ^
--name "ExampleDocument" ^
--document-format JSON ^
--document-version "$LATEST" ^
| jq -r '.DocumentDescription.LatestVersion')
aws ssm update-document-default-version ^
--name "ExampleDocument" ^
--document-version $latestDocVersion

PowerShell
$content = Get-Content -Path "C:\path\to\file\documentContent.json" | Out-String
$latestDocVersion = Update-SSMDocument `
-Content $content `
-Name "ExampleDocument" `
-DocumentFormat "JSON" `
-DocumentVersion '$LATEST' `
| Select-Object -ExpandProperty LatestVersion
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Update-SSMDocumentDefaultVersion `
-Name "ExampleDocument" `
-DocumentVersion $latestDocVersion

Clonar um documento do SSM
Você pode clonar documentos do AWS Systems Manager usando o console de documentos do Systems
Manager para criar documentos do SSM. A clonagem de documentos do SSM copia o conteúdo de um
documento existente em um novo documento que você pode modificar.

Para clonar um documento do SSM
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Na caixa de pesquisa, insira o nome do documento que você deseja clonar.

4.

Selecione o nome do documento que você quiser clonar e escolha Clone document (Clonar
documento) na lista suspensa Actions (Ações).

5.

Modifique o documento como preferir e escolhaCriar documentoPara salvar o documento.

Usar documentos do SSM no State Manager Associations
Se criar um documento do State Manager para o AWS Systems Manager, você deverá associá-lo às
suas instâncias gerenciadas depois que adicioná-lo ao sistema. Para mais informações, consulte Criar
associações (p. 1086).
Tenha em mente os detalhes a seguir ao usar documentos do State Manager em associações do State
Manager.
• Você pode atribuir vários documentos a um destino criando diferentes associações do State Manager
que usam documentos distintos.
• Se você criar um documento com plugins conflitantes (por exemplo, ingresso em domínio e remoção do
domínio), o último plugin executado será o estado final. O State Manager não valida a sequência lógica
ou o raciocínio dos comandos ou plugins no seu documento.
• Ao processar documentos, as associações de instâncias são aplicadas primeiro e as próximas
associações de grupo marcadas são aplicadas. Se uma instância fizer parte de vários grupos marcados,
os documentos que fizerem parte do grupo marcado não serão executados em uma ordem específica.
Se uma instância for visada diretamente em vários documentos por seu ID de instância, não haverá uma
ordem de execução específica.
• Se você alterar a versão padrão de um documento de Política do SSM para o State Manager, qualquer
associação que usar esse documento começará a usar a nova versão padrão na próxima vez em que o
Systems Manager aplicar a associação à instância.
• Se você criar uma associação usando um documento SSM que foi compartilhado com você e, em
seguida, o proprietário interromper esse compartilhamento, suas associações não terão mais acesso
a ele. No entanto, se o proprietário compartilhar o mesmo documento SSM com você novamente mais
tarde, suas associações serão automaticamente remapeadas para esse documento.
Depois que escrever o conteúdo do documento SSM, você poderá usar o conteúdo para criar um
documento do SSM usando um dos métodos a seguir.
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Criar documentos SSM
• Criar um documento SSM (console) (p. 1431)
• Criar um documento do SSM (linha de comando) (p. 1431)
• Criar um documento do SSM (API) (p. 1433)
• Criar documentos compostos (p. 1434)

Criar um documento SSM (console)
Depois que criar o conteúdo do documento SSM personalizado, conforme descrito em Escrever conteúdo
de documento do (p. 1428), você poderá usar o console do Systems Manager para criar um documento
do SSM usando seu conteúdo.

Para criar um documento SSM (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Escolha Create command or session (Criar comando ou sessão).

4.

Insira um nome descritivo para o documento

5.

(Opcional) No Tipo de destino, especifique o tipo de recursos nos quais o documento pode ser
executado.

6.

Na lista Document type (Tipo de documento), escolha o tipo de documento que você deseja criar.

7.

Exclua os parênteses no campo Content (Conteúdo) e cole o conteúdo do documento que você criou
anteriormente.

8.

(Opcional) Na seção Tags de documento, aplique um ou mais pares de nome/valor de chave de tag ao
documento.
Tags são metadados opcionais que você atribui a um recurso. As tags permitem categorizar um
recurso de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. Por exemplo, você pode
querer marcar um documento para identificar o tipo de tarefas que ele executa, o tipo de sistemas
operacionais que ele direciona e o ambiente em que ele é executado. Nesse caso, você pode
especificar os seguintes pares de nome/valor:
• Key=TaskType,Value=MyConfigurationUpdate
• Key=OS,Value=AMAZON_LINUX_2
• Key=Environment,Value=Production
Para obter mais informações sobre como marcar um recurso do Systems Manager, consulte Marcar
recursos do Systems Manager (p. 1591).

9.

Escolha Create document (Criar documento) para salvar o documento.

Criar um documento do SSM (linha de comando)
Depois que criar o conteúdo para o documento do AWS Systems Manager personalizado, conforme
descrito em Escrever conteúdo de documento do (p. 1428), você poderá usar a AWS Command Line
Interface ou a AWS CLI para criar um documento do AWS Tools for PowerShell usando seu conteúdo. Isso
é mostrado no comando a seguir.
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Antes de começar
Instale e configure a AWS CLI ou o AWS Tools for PowerShell, caso ainda não o tenha feito. Para obter
mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da AWS (p. 62).
Execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm create-document \
--content file://path/to/file/documentContent.json \
--name "document-name" \
--document-type "Command" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm create-document ^
--content file://C:\path\to\file\documentContent.json ^
--name "document-name" ^
--document-type "Command" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

PowerShell
$json = Get-Content -Path "C:\path\to\file\documentContent.json" | Out-String
New-SSMDocument `
-Content $json `
-Name "document-name" `
-DocumentType "Command" `
-Tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Se houver êxito, o comando retornará uma resposta semelhante à seguinte.
{

"DocumentDescription":{
"CreatedDate":1.585061751738E9,
"DefaultVersion":"1",
"Description":"MyCustomDocument",
"DocumentFormat":"JSON",
"DocumentType":"Command",
"DocumentVersion":"1",
"Hash":"0d3d879b3ca072e03c12638d0255ebd004d2c65bd318f8354fcde820dEXAMPLE",
"HashType":"Sha256",
"LatestVersion":"1",
"Name":"Example",
"Owner":"111122223333",
"Parameters":[
--truncated-],
"PlatformTypes":[
"Windows",
"Linux"
],
"SchemaVersion":"0.3",
"Status":"Creating",
"Tags": [
{
"Key": "Purpose",
"Value": "Test"
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}

}

]

}

Criar um documento do SSM (API)
Depois que criar o conteúdo para o documento do AWS Systems Manager (SSM) personalizado, conforme
descrito em Escrever conteúdo de documento do (p. 1428), você poderá usar a AWS Systems Manager
ou a operação da API CreateDocument para criar um documento do SSM usando seu conteúdo. A string
JSON ou YAML do parâmetro de solicitação Content, em geral, é lida de um arquivo. As funções de
amostra a seguir criam um documento do usando os SDKs para Python, Go e Java.
Python

import boto3
ssm = boto3.client('ssm')
filepath = '/path/to/file/documentContent.yaml'
def createDocumentApiExample():
with open(filepath) as openFile:
documentContent = openFile.read()
createDocRequest = ssm.create_document(
Content = documentContent,
Name = 'createDocumentApiExample',
DocumentType = 'Automation',
DocumentFormat = 'YAML'
)
print(createDocRequest)
createDocumentApiExample()

Go

package main
import (
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
"github.com/aws/aws-sdk-go/service/ssm"

)

"fmt"
"io/ioutil"
"log"

func main() {
openFile, err := ioutil.ReadFile("/path/to/file/documentContent.yaml")
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
documentContent := string(openFile)
sesh := session.Must(session.NewSessionWithOptions(session.Options{
SharedConfigState: session.SharedConfigEnable}))
ssmClient := ssm.New(sesh)
createDocRequest, err := ssmClient.CreateDocument(&ssm.CreateDocumentInput{
Content: &documentContent,
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Name: aws.String("createDocumentApiExample"),
DocumentType: aws.String("Automation"),
DocumentFormat: aws.String("YAML"),

}

})
result := *createDocRequest
fmt.Println(result)

Java
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.nio.charset.Charset;
java.nio.charset.StandardCharsets;
java.nio.file.Files;
java.nio.file.Paths;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simplesystemsmanagement.AWSSimpleSystemsManagement;
import
com.amazonaws.services.simplesystemsmanagement.AWSSimpleSystemsManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simplesystemsmanagement.model.*;
public class createDocumentApiExample {
public static void main(String[] args) {
try {
createDocumentMethod(getDocumentContent());
}
catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static String getDocumentContent() throws IOException {
String filepath = new String("/path/to/file/documentContent.yaml");
byte[] encoded = Files.readAllBytes(Paths.get(filepath));
String documentContent = new String(encoded, StandardCharsets.UTF_8);
return documentContent;
}
public static void createDocumentMethod (final String documentContent) {
AWSSimpleSystemsManagement ssm =
AWSSimpleSystemsManagementClientBuilder.defaultClient();
final CreateDocumentRequest createDocRequest = new CreateDocumentRequest()
.withContent(documentContent)
.withName("createDocumentApiExample")
.withDocumentType("Automation")
.withDocumentFormat("YAML");
final CreateDocumentResult result = ssm.createDocument(createDocRequest);
}

}

Para obter mais informações sobre como criar documentos personalizados, consulte Elementos de dados
do documento SSM (p. 1382).

Criar documentos compostos
Um documento composite do AWS Systems Manager (SSM) é um documento personalizado que realiza
uma série de ações ao executar um ou mais documentos secundários do SSM. Os documentos compostos
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promovem a infraestrutura como código ao permitir que você crie um conjunto padrão de documentos do
SSM para tarefas comuns, como inicialização de software ou ingresso de instâncias no domínio. Depois,
você pode compartilhar esses documentos em Contas da AWS da mesma Região da AWS para reduzir a
manutenção e garantir a consistência do documento SSM.
Por exemplo, você pode criar um documento composto que execute as seguintes ações:
1. Atualiza o SSM Agent para a versão mais recente.
2. Instala todos os patches na lista de permissões.
3. Instala software antivírus.
4. Faz download de scripts no GitHub e os executa.
Neste exemplo, seu documento inclui os seguintes plugins de seu documento personalizado do SSM para
executar as seguintes ações:
1. O plugin aws:runDocument para executar o documento AWS-UpdateSSMAgent, que atualiza o SSM
Agent do AWS Systems Manager para a versão mais recente.
2. O plugin aws:runDocument para executar o documento AWS-ApplyPatchBaseline herdado, que
instala todos os patches permitidos listados.
3. O plugin aws:runDocument para executar o documento AWS-InstallApplication, que instala o
software antivírus.
4. O plugin aws:downloadContent para baixar scripts do GitHub e executá-los.
Os documentos compostos e secundários podem ser armazenados no Systems Manager, no GitHub
(repositórios públicos e privados) ou no Amazon S3. Os documentos compostos e os documentos
secundários podem ser criados em JSON ou YAML.

Note
Os documentos compostos só podem executar em um nível máximo de três documentos. Isso
significa que um documento composto pode chamar um documento filho e que o documento filho
pode chamar um último documento.

Criar um documento composto
Para criar um documento composta, adicione o plugin aws:runDocument (p. 1416) a um documento
personalizado do SSM e especifique as entradas necessárias. A seguir encontra-se um exemplo de
documento composto que executa as seguintes ações:
1. Executa o plugin aws:downloadContent (p. 1406) para fazer download de um documento do SSM
de um repositório público do GitHub para um diretório local chamado bootstrap. O documento do SSM é
chamado StateManagerBootstrap.yml (um documento YAML).
2. Executa o plugin aws:runDocument para executar o documento StateManagerBootstrap.yml. Nenhum
parâmetro é especificado.
3. Executa o plugin aws:runDocument para executar o documento AWS-ConfigureDocker predefined do MUS. Os parâmetros especificados para instalar o docker na instância.

{

"schemaVersion": "2.2",
"description": "My composite document for bootstrapping software and installing Docker.",
"parameters": {
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:downloadContent",
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"name": "downloadContent",
"inputs": {
"sourceType": "GitHub",
"sourceInfo": "{\"owner\":\"TestUser1\",\"repository\":\"TestPublic\", \"path\":
\"documents/bootstrap/StateManagerBootstrap.yml\"}",
"destinationPath": "bootstrap"
}
},
{
"action": "aws:runDocument",
"name": "runDocument",
"inputs": {
"documentType": "LocalPath",
"documentPath": "bootstrap",
"documentParameters": "{}"
}
},
{
"action": "aws:runDocument",
"name": "configureDocker",
"inputs": {
"documentType": "SSMDocument",
"documentPath": "AWS-ConfigureDocker",
"documentParameters": "{\"action\":\"Install\"}"
}
}
]
}

Mais informações
• Para obter mais informações sobre reinicialização dos servidores e instâncias ao usar Run
Command para chamar scripts, consulte Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053).
• Para obter mais informações sobre como criar um documento do SSM, consulte Criar documentos
do SSM (p. 1428).
• Para obter mais informações sobre os plugins que podem ser adicionados a um documento
personalizado do SSM, consulte Referência de plugins do Systems Manager (p. 1389).
• Se você simplesmente desejar executar um documento em um local remoto (sem criar um
documento composto), consulte Executar documentos do Command do Systems Manager a partir
de locais remotos (p. 1450).

Excluir documentos do SSM personalizados
Se não quiser mais usar um documento SSM personalizado, você poderá excluí-lo usando a AWS
Command Line Interface (AWS CLI) ou o console do AWS Systems Manager.

Para excluir um documento do SSM (AWS CLI)
1.

Antes de excluir o documento, recomendamos que você desassocie todas as instâncias associadas
ao documento.
Execute o comando a seguir para desassociar uma instância de um documento.
aws ssm delete-association --instance-id "123456789012" --name "documentName"

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações.
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Linux
aws ssm delete-document \
--name "document-name" \
--document-version "document-version" \
--version-name "version-name"

Windows
aws ssm delete-document ^
--name "document-name" ^
--document-version "document-version" ^
--version-name "version-name"

PowerShell
Delete-SSMDocument `
-Name "document-name" `
-DocumentVersion 'document-version' `
-VersionName 'version-name'

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

Important
Se a document-version ou a version-name não forem fornecidas, todas as versões do
documento serão excluídas.

Para excluir um documento do SSM (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Selecione a função que você deseja excluir.

4.

SelectExcluir. Quando solicitado a excluir o documento, selecioneExcluir.

Comparar versões de documentos do SSM
Você pode comparar as diferenças de conteúdo entre versões doAWS Systems Manager(SSM) no console
Documents do Systems Manager. Ao comparar versões de um documento SSM, as diferenças entre o
conteúdo das versões são realçadas.

Para comparar o conteúdo do documento SSM (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
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Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.
3.
4.

Na lista de documentos, escolha o documento cujo conteúdo você deseja comparar.
NoConteúdo, selecioneComparar versõesE escolha a versão do documento com a qual você deseja
comparar o conteúdo.

Compartilhar documentos do Systems Manager
É possível compartilhar documentos do AWS Systems Manager (SSM) de forma privada ou pública com
contas na mesma região da Região da AWS. Para compartilhar um documento específico, modifique as
permissões do documento e permita que pessoas específicas acessem o mesmo de acordo com o ID
da Conta da AWS. Para compartilhar um documento SSM publicamente, modifique as permissões do
documento e especifique All.

Warning
Use documentos SSM compartilhados apenas de fontes confiáveis. Ao usar qualquer documento
compartilhado, revise cuidadosamente o conteúdo do documento antes de usá-lo para que
você entenda como ele mudará a configuração da sua instância. Para obter mais informações
sobre melhores práticas de documentos compartilhados, consulte Práticas recomendadas para
documentos compartilhados do SSM (p. 1438).
Limitações
Ao começar a trabalhar com documentos do SSM, lembre-se das seguintes limitações.
• Somente o proprietário pode compartilhar um documento.
• É preciso interromper o compartilhamento de um documento antes de excluí-lo. Para mais informações,
consulte Modificar permissões para um documento compartilhado do (p. 1444).
• Você pode compartilhar um documento com um máximo de 1000 contas da Contas da AWS. Você pode
solicitar um aumento desse limite no AWS Support Center. Em Limit type (Tipo de limite), escolha EC2
Systems Manager e descreva o motivo para a solicitação.
• Você pode compartilhar publicamente um máximo de cinco documentos do . Você pode solicitar um
aumento desse limite no AWS Support Center. Em Limit type (Tipo de limite), escolha EC2 Systems
Manager e descreva o motivo para a solicitação.
• Os documentos podem ser compartilhados somente com outras contas na mesma Região da AWS. O
compartilhamento entre regiões não é compatível.
Para obter mais informações sobre as cotas de serviço do Systems Manager, consulte Service Quotas do
AWS Systems Manager.
Índice
• Práticas recomendadas para documentos compartilhados do SSM (p. 1438)
• Bloquear compartilhamento público para documentos do SSM (p. 1439)
• Compartilhar um documento do (p. 1441)
• Modificar permissões para um documento compartilhado do (p. 1444)
• Usar documentos compartilhados do (p. 1445)

Práticas recomendadas para documentos compartilhados do
SSM
Reveja as seguintes diretrizes antes de compartilhar ou usar um documento compartilhado.
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Remover informações confidenciais
Reveja seu documento do AWS Systems Manager cuidadosamente e remova todas as informações
confidenciais. Por exemplo, verifique se o documento não inclui suas credenciais da AWS. Se
você compartilhar um documento com pessoas específicas, esses usuários poderão visualizar as
informações no documento. Se você compartilhar um documento publicamente, qualquer pessoa
poderá visualizar as informações no documento.
Bloquear compartilhamento público de documentos
A menos que seu caso de uso exija que o compartilhamento público seja ativado, recomendamos que
ative a configuração de bloqueio de compartilhamento público para seus documentos do Systems
Manager na seção Preferences (Preferências) do console do Systems Manager.
Restringir ações do Run Command usando uma política de confiança do usuário do IAM
Crie uma política de usuário restritiva no AWS Identity and Access Management (IAM) para
os usuários que terão acesso ao documento. A política do IAM do determina quais documento
SSM um usuário pode ver no console do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou
chamandoListDocumentsUsar aAWS Command Line Interface(AWS CLI) ouAWS Tools for
Windows PowerShell. A política também restringe as ações que o usuário pode realizar com o
documento do . Você pode criar uma política restritiva para que um usuário só possa usar documentos
específicos. Para obter mais informações, consulte Criar usuários e grupos não administradores do
IAM para o Systems Manager (p. 18) e Exemplos de política gerenciada pelo cliente (p. 1474).
Ter cuidado ao usar documentos compartilhados do
Revise o conteúdo de cada documento compartilhado com você, especialmente documentos públicos,
para entender os comandos que serão executados em suas instâncias. Um documento pode ter
intencionalmente ou involuntariamente repercussões negativas após sua execução. Se o documento
fizer referência a uma rede externa, reveja a origem externa antes de usar o documento.
Enviar comandos usando o hash do documento
Quando você compartilha um documento, o sistema cria um hash Sha-256 e o atribui ao documento.
O sistema também salva um snapshot do conteúdo do documento. Quando você envia um comando
usando um documento compartilhado, pode especificar o hash no seu comando para garantir que as
seguintes condições sejam verdadeiras:
• Você está executando um comando no documento correto do Systems Manager
• O conteúdo do documento não mudou desde que foi compartilhado com você.
Se o hash não corresponder ao documento especificado ou se o conteúdo do documento
compartilhado tiver mudado, o comando retornará uma exceção InvalidDocument. Observação: o
hash não pode verificar o conteúdo do documento de locais externos.

Bloquear compartilhamento público para documentos do SSM
A menos que seu caso de uso exija que o compartilhamento público seja ativado, recomendamos que
ative a configuração de bloqueio de compartilhamento público para oAWS Systems Managerdocumentos
(MUS). Ativar essa configuração impede o acesso indesejado aos documentos do SSM. A configuração de
compartilhamento público de bloco é uma configuração de nível de conta que pode diferir para cadaRegião
da AWS. Conclua as tarefas a seguir para bloquear o compartilhamento público de documentos do SSM.

Bloquear compartilhamento público (console)
Para bloquear o compartilhamento público de seus documentos do SSM
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Selecione Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar) na seção Block public
sharing (Bloquear compartilhamento público).

4.

Selecione aBloquear compartilhamento públicoe, em seguida, selecioneSave (Salvar).

Bloquear compartilhamento público (linha de comando)
Abrir oAWS Command Line Interface(AWS CLI) ouAWS Tools for Windows PowerShellNo computador
local e execute o comando a seguir para bloquear o compartilhamento público de documentos SSM.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id /ssm/documents/console/public-sharing-permission \
--setting-value Disable \
--region 'The Região da AWS you want to block public sharing in'

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id /ssm/documents/console/public-sharing-permission ^
--setting-value Disable ^
--region "The Região da AWS you want to block public sharing in"

PowerShell
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId /ssm/documents/console/public-sharing-permission `
-SettingValue Disable `
–Region The Região da AWS you want to block public sharing in

Confirme se o valor da configuração foi atualizado usando o comando a seguir.
Linux & macOS
aws ssm get-service-setting
\
--setting-id /ssm/documents/console/public-sharing-permission \
--region The Região da AWS you blocked public sharing in

Windows
aws ssm get-service-setting ^
--setting-id /ssm/documents/console/public-sharing-permission ^
--region "The Região da AWS you blocked public sharing in"

PowerShell
Get-SSMServiceSetting `
-SettingId /ssm/documents/console/public-sharing-permission `
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-Region The Região da AWS you blocked public sharing in

Restringir o acesso para bloquear o compartilhamento público com o IAM
Você pode criarAWS Identity and Access Management(IAM) que restringem os usuários de modificar
a configuração de compartilhamento público de bloco. Isso impede que os usuários permitam acesso
indesejado aos documentos do SSM.
Veja a seguir um exemplo de uma política do IAM que impede que os usuários atualizem a configuração
de compartilhamento público de bloco. Para usar este exemplo, você deve substituir o exemplo de ID de
conta da Amazon Web Services pelo seu próprio ID de conta.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ssm:UpdateServiceSetting",
"Resource": "arn:aws:ssm:*:987654321098:servicesetting/ssm/documents/console/
public-sharing-permission"
}
]
}

Compartilhar um documento do
Você pode compartilhar documentos do AWS Systems Manager (SSM) usando o console do Systems
Manager. Também é possível compartilhar documentos SSM de forma programática chamando a
operação da API ModifyDocumentPermission usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI), o
AWS Tools for Windows PowerShell ou o AWS SDK. Antes de compartilhar um documento, obtenha os
IDs das Conta da AWS das pessoas com quem deseja compartilhar. Você especificará esses IDs de conta
quando compartilhar o documento.

Compartilhar um documento (console)
Compartilhar um documento
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Documents.
-ou-

3.
4.
5.

Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.
Na lista de documentos, selecione o documento que você deseja compartilhar e escolha View details
(Visualizar detalhes). Na guia Permissions, verifique se você é o proprietário do documento. Somente
o proprietário de um documento pode compartilhá-lo.
Escolha Edit (Editar).
Para compartilhar o comando publicamente, escolha Public (Público) e depois Save (Salvar). Para
compartilhar o comando de forma privada, escolha Private (Privado), insira o ID da Conta da AWS e
escolha Add permission (Adicionar permissão) e Save (Salvar).

Compartilhar um documento (linha de comando)
O procedimento a seguir requer que você especifique uma Região da AWS para sua sessão de linha de
comando.
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1.

Abra a AWS CLI ou o AWS Tools for Windows PowerShell no computador local e execute o comando
a seguir para especificar suas credenciais.
No comando a seguir, substitua region por suas próprias informações. Para ver uma lista dos
valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager service
endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
Linux & macOS
aws config
AWS Access Key ID: [your key]
AWS Secret Access Key: [your key]
Default region name: region
Default output format [None]:

Windows
aws config
AWS Access Key ID: [your key]
AWS Secret Access Key: [your key]
Default region name: region
Default output format [None]:

PowerShell
Set-AWSCredentials –AccessKey your key –SecretKey your key
Set-DefaultAWSRegion -Region region

2.

Use o seguinte comando para listar todos os documentos do disponíveis para você. A lista inclui os
documentos que você criou e os documentos que foram compartilhados com você.
Linux & macOS
aws ssm list-documents

Windows
aws ssm list-documents

PowerShell
Get-SSMDocumentList

3.

Use o seguinte comando para obter um documento específico.
Linux & macOS
aws ssm get-document \
--name document name

Windows
aws ssm get-document ^
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--name document name

PowerShell
Get-SSMDocument `
–Name document name

4.

Use o seguinte comando para obter uma descrição do documento.
Linux & macOS
aws ssm describe-document \
--name document name

Windows
aws ssm describe-document ^
--name document name

PowerShell
Get-SSMDocumentDescription `
–Name document name

5.

Use o seguinte comando para visualizar as permissões do documento.
Linux & macOS
aws ssm describe-document-permission \
--name document name \
--permission-type Share

Windows
aws ssm describe-document-permission ^
--name document name ^
--permission-type Share

PowerShell
Get-SSMDocumentPermission `
–Name document name `
-PermissionType Share

6.

Use o seguinte comando para modificar as permissões do documento e compartilhá-lo. Você deve ser
o proprietário do documento para editar as permissões. Este comando compartilha o documento em
particular com uma pessoa específica, com base no ID da conta da Conta da AWS dessa pessoa.
Linux & macOS
aws ssm modify-document-permission \
--name document name \
--permission-type Share \
--account-ids-to-add Conta da AWS ID
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Windows
aws ssm modify-document-permission ^
--name document name ^
--permission-type Share ^
--account-ids-to-add Conta da AWS ID

PowerShell
Edit-SSMDocumentPermission `
–Name document name `
-PermissionType Share `
-AccountIdsToAdd Conta da AWS ID

7.

Use o seguinte comando para compartilhar um documento publicamente.
Linux & macOS
aws ssm modify-document-permission \
--name document name \
--permission-type Share \
--account-ids-to-add 'all'

Windows
aws ssm modify-document-permission ^
--name document name ^
--permission-type Share ^
--account-ids-to-add "all"

PowerShell
Edit-SSMDocumentPermission `
-Name document name `
-PermissionType Share `
-AccountIdsToAdd ('all')

Modificar permissões para um documento compartilhado do
Se você compartilhar um comando, os usuários poderão visualizar e usar esse comando até que você
remova o acesso ao documento do AWS Systems Manager (SSM) ou exclua esse documento do SSM. No
entanto, não é possível excluir um documento que esteja compartilhado. Você deve parar de compartilhálo primeiro e depois excluí-lo.

Parar de compartilhar um documento (console)
Parar de compartilhar um documento
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.
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3.

Na lista de documentos, selecione o documento que você deseja parar de compartilhar e escolha View
details (Visualizar detalhes). Na guia Permissions, verifique se você é o proprietário do documento.
Somente o proprietário de um documento pode parar de compartilhá-lo.

4.

Escolha Edit (Editar).

5.

Selecione X para excluir o ID da Conta da AWS que não deve mais ter acesso ao comando e escolha
Save (Salvar).

Parar de compartilhar um documento (linha de comando)
Abra a AWS CLI ou o AWS Tools for Windows PowerShell no computador local e execute o comando a
seguir para parar o compartilhamento de um comando.
Linux & macOS
aws ssm modify-document-permission \
--name document name \
--permission-type Share \
--account-ids-to-remove 'Conta da AWS ID'

Windows
aws ssm modify-document-permission ^
--name document name ^
--permission-type Share ^
--account-ids-to-remove "Conta da AWS ID"

PowerShell
Edit-SSMDocumentPermission `
-Name document name `
-PermissionType Share `
–AccountIdsToRemove Conta da AWS ID

Usar documentos compartilhados do
Quando você compartilha um documento do AWS Systems Manager, o sistema gera um nome do recurso
da Amazon (ARN) e o atribui ao comando. Se você selecionar e executar um documento compartilhado do
console do Systems Manager, não verá o ARN. Porém, para executar um documento SSM compartilhado
usando um outro método, não o console do Systems Manager, você deve especificar o ARN completo
do documento para o parâmetro de solicitação DocumentName. Você visualiza o ARN completo de um
documento do SSM ao executar o comando para listar documentos.

Note
Não é necessário especificar ARNs para documentos públicos da AWS (documentos que
começam com AWS-*) ou comandos de sua propriedade.

Usar um documento compartilhado do (linha de comando)
Para listar todos os documentos públicos do Systems Manager
Linux & macOS
aws ssm list-documents \
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--filters Key=Owner,Values=Public

Windows
aws ssm list-documents ^
--filters Key=Owner,Values=Public

PowerShell
$filter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$filter.Key = "Owner"
$filter.Values = "Public"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($filter)

Para listar documentos SSM privados que foram compartilhados com você
Linux & macOS
aws ssm list-documents \
--filters Key=Owner,Values=Private

Windows
aws ssm list-documents ^
--filters Key=Owner,Values=Private

PowerShell
$filter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.DocumentKeyValuesFilter
$filter.Key = "Owner"
$filter.Values = "Private"
Get-SSMDocumentList `
-Filters @($filter)

Para listar todos os documentos SSM disponíveis para você
Linux & macOS
aws ssm list-documents

Windows
aws ssm list-documents

PowerShell
Get-SSMDocumentList

Para obter informações sobre um documento SSM que foi compartilhado com você
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Linux & macOS
aws ssm describe-document \
--name arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/documentName

Windows
aws ssm describe-document ^
--name arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/documentName

PowerShell
Get-SSMDocumentDescription `
–Name arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/documentName

Para executar um documento SSM compartilhado
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/documentName \
--instance-ids ID

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/documentName ^
--instance-ids ID

PowerShell
Send-SSMCommand `
–DocumentName arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/documentName `
–InstanceIds ID

Pesquisando documentos do SSM
Você pode pesquisar aAWS Systems Manager(SSM) para documentos SSM usando pesquisa de texto
livre ou uma pesquisa baseada em filtro. Esta seção descreve como usar os dois recursos para localizar
um documento SSM.

Usando a pesquisa de texto livre
A caixa de pesquisa na página Documents (Documentos) do Systems Manager oferece suporte à
pesquisa de texto livre. A pesquisa de texto livre compara o termo ou termos de pesquisa inseridos
com o nome do documento em cada documento do SSM. Se você inserir um único termo de pesquisa,
por exemploansible, o Systems Manager retorna todos os documentos SSM onde esse termo
foi descoberto. Se você inserir vários termos de pesquisa, o Systems Manager pesquisará usando
umORinstrução. Por exemplo, se você especificar ansible e linux, a pesquisa retornará todos os
documentos com qualquer uma das palavras-chave em seu nome.
Se você inserir um termo de pesquisa de texto livre e escolher uma opção de pesquisa, comoTipo de
plataforma, em seguida, a pesquisa usa umANDe retorna todos os documentos com a palavra-chave em
seu nome e o tipo de plataforma especificado.
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Note
Observe os seguintes detalhes sobre a pesquisa de texto livre.
• A pesquisa de texto livre não diferencia maiúsculas de minúsculas.
• Os termos de pesquisa exigem um mínimo de três caracteres e têm um máximo de 20
caracteres.
• A pesquisa de texto livre aceita até cinco termos de pesquisa.
• Se você inserir um espaço entre termos de pesquisa, o sistema incluirá o espaço durante a
pesquisa.
• Você pode combinar a pesquisa de texto livre com outras opções de pesquisa, comoTipo de
documentoouTipo de plataforma.
• OPrefixo do Nome do documentoO filtro e a pesquisa de texto livre não podem ser usados
juntos. Eles são mutuamente exclusivos.

Para pesquisar um documento do SSM
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
-ouSe o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Insira os termos da pesquisa na caixa de pesquisa e pressione Enter.

Executando pesquisa de documentos de texto livre usando o comandoAWS CLI
Para executar uma pesquisa de documento de texto livre usando a CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Para executar a pesquisa de documento de texto livre com um único termo, execute o comando a
seguir. Neste comando, substituasearch_termcom suas próprias informações.
aws ssm list-documents --filters Key="SearchKeyword",Values="search_term"

Aqui está um exemplo.
aws ssm list-documents --filters Key="SearchKeyword",Values="aws-asg" --region useast-2

Para pesquisar usando vários termos que criam umAND, execute o seguinte comando. Neste
comando, substituasearch_term_1esearch_term_2com suas próprias informações.
aws ssm list-documents --filters
Key="SearchKeyword",Values="search_term_1","search_term_2","search_term_3" --region
us-east-2

Aqui está um exemplo.
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aws ssm list-documents --filters Key="SearchKeyword",Values="aws-asg","awsec2","restart" --region us-east-2

Usar filtros
A página Documents (Documentos) do Systems Manager exibe automaticamente os filtros a seguir quando
você escolhe a caixa de pesquisa.
• Prefixo do nome do documento
• Tipos de plataforma
• Tipo de documento
• Chave de tag

Você pode procurar documentos SSM usando um único filtro. Se você quiser retornar um conjunto mais
específico de documentos SSM, você pode aplicar vários filtros. Veja a seguir um exemplo de pesquisa
que usa os Tipos de plataforma e os filtros do Prefixo do nome do documento.

Se você aplicar vários filtros, o Systems Manager criará instruções de pesquisa diferentes com base nos
filtros escolhidos:
• Se você aplicar oIgualfiltrar várias vezes, por exemploPrefixo do nome do documentoe, em seguida,
o Systems Manager procura utilizando umORinstrução. Por exemplo, se você especificar um filtro
Document name prefix=AWS e um segundo filtro Document name prefix=Lambda, a pesquisa retornará
todos os documentos com o prefixo "AWS" e todos os documentos com o prefixo "Lambda".
• Se você aplicar filtros diferentes, por exemplo Document name prefix (Prefixo do nome do documento)
e Platform types (Tipos de plataforma), o Systems Manager fará a busca utilizando uma instrução
AND. Por exemplo, se você especificar um filtro Document name prefix=AWS (Prefixo do nome do
documento=) e um filtro Platform types=Linux (Tipo de plataforma=), a pesquisa retornará todos os
documentos com o prefixo "AWS" que forem específicos da plataforma Linux.
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Note
As pesquisas que usam filtros diferenciam maiúsculas de minúsculas

Executar documentos do Command do Systems
Manager a partir de locais remotos
Você pode executar documentos do AWS Systems Manager (SSM) em locais remotos usando o
documento SSM predefinido AWS-RunDocument. Este documento suporta a execução de documentos
SSM armazenados nos seguintes locais:
• Repositórios do GitHub (públicos e privados)
• Buckets do Amazon S3
• Systems Manager
Enquanto você também pode executar documentos remotos usandoState Managerou Automação,
capacidades doAWS Systems ManagerO procedimento a seguir descreve apenas como executar
documentos do SSM remoto usandoAWS Systems Manager Run Commandno console do Systems
Manager.

Note
O AWS-RunDocument pode ser usado para executar apenas documentos SSM do tipo de
comando, não outros tipos, como runbooks de automação. O AWS-RunDocument usa o plugin
aws:downloadContent. Para obter mais informações sobre o plugin aws:downloadContent,
consulte aws:downloadContent (p. 1406).
Antes de começar
Para executar um documento remoto, você deve primeiro concluir as tarefas a seguir.
• Crie um documento do Comando SSM e salve-o em um local remoto. Para obter mais informações,
consulte Criar documentos do SSM (p. 1428).
• Se pretende executar um documento remoto armazenado em um repositório privado do GitHub, deve
criar um parâmetro SecureString do Systems Manager para o token de acesso de segurança
do GitHub. Você não pode acessar um documento remoto em um repositório privado do GitHub
transmitindo manualmente o token via SSH. O token de acesso deve ser passado como um parâmetro
SecureString do Systems Manager. Para obter mais informações sobre como criar um parâmetro
SecureString, consulte Crie um parâmetro do Systems Manager (p. 294).

Executar um documento remoto (console)
Para executar um documento remoto
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Run Command.
-ou-

3.
4.
5.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.
Selecione Run command (Executar comando).
Na lista Document (Documento), escolha AWS-RunDocument.
Em Command parameters (Parâmetros de comando), em Source Type (Tipo de origem), escolha uma
opção.
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• Se escolher GitHub, especifique as informações em Source Info no formato a seguir:
{

}

"owner": "owner_name",
"repository": "repository_name",
"path": "path_to_document",
"getOptions":"branch:branch_name",
"tokenInfo": "{{ssm-secure:secure-string-token}}"

Por exemplo:
{

}

"owner":"TestUser",
"repository":"GitHubTestExamples",
"path":"scripts/python/test-script",
"getOptions":"branch:exampleBranch",
"tokenInfo":"{{ssm-secure:my-secure-string-token}}"

Note
getOptions são opções extras para recuperar conteúdo de uma ramificação diferente
da principal ou de uma confirmação específica no repositório. O getOptions poderá ser
omitido se você estiver usando a confirmação mais recente na ramificação principal. O
parâmetro branch é necessário somente se o documento do SSM estiver armazenado em
uma ramificação diferente de master.
Para usar a versão do documento do SSM em uma confirmação específica no repositório,
use commitID com getOptions em vez de branch. Por exemplo:
"getOptions": "commitID:bbc1ddb94...b76d3bEXAMPLE",

• Se escolher S3, especifique as informações em Source Info no formato a seguir:
{"path":"URL_to_document_in_S3"}

Por exemplo:
{"path":"https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/scripts/ruby/mySSMdoc.json"}

• Se escolher SSMDocument, especifique as informações em Source Info no formato a seguir:
{"name": "document_name"}

Por exemplo:
{"name": "mySSMdoc"}

6.

No campo Document Parameters (Parâmetros do documento), digite os parâmetros para o documento
remoto do SSM. Por exemplo, se você executar o documento AWS-RunPowerShell, poderá
especificar:
{"commands": ["date", "echo \"Hello World\""]}

Se você executar o documento AWS-ConfigureAWSPack, poderá especificar:
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{
}

7.

"action":"Install",
"name":"AWSPVDriver"

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
8.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

9.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
10. (Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
11. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
12. Escolha Run.
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Note
Para obter mais informações sobre reinicialização dos servidores e instâncias ao usar Run
Command para chamar scripts, consulte Reinicializar nós gerenciados em scripts (p. 1053).
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Segurança em AWS Systems
Manager
A segurança da nuvem na Amazon Web Services é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você
se beneficiará de um datacenter e de uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das
empresas com as maiores exigências de segurança.
A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade
compartilhada descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:
• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa os Serviços da
AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores
de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos Programas
de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam ao
AWS Systems Manager, consulte Serviços da AWS em escopo por programa de conformidade
• Segurança na nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo AWS service (Serviço da AWS) que
você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade dos dados, os
requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.
Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o
AWS Systems Manager. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Systems Manager para atender
aos seus objetivos de segurança e conformidade. Saiba também como usar outros Serviços da AWS que
ajudam você a monitorar e proteger os recursos do Systems Manager.
Tópicos
• Proteção de dados no AWS Systems Manager (p. 1454)
• Identity and Access Management para o AWS Systems Manager (p. 1457)
• Usar funções vinculadas ao serviço do Systems Manager (p. 1491)
• Registrar em log e monitorar no AWS Systems Manager (p. 1503)
• Validação de conformidade do AWS Systems Manager (p. 1505)
• Resiliência no AWS Systems Manager (p. 1506)
• Segurança da infraestrutura no AWS Systems Manager (p. 1506)
• Análise de vulnerabilidade e configuração no AWS Systems Manager (p. 1506)
• Melhores práticas de segurança do Systems Manager (p. 1506)

Proteção de dados no AWS Systems Manager
A proteção de dados protege os dados em trânsito (à medida que são transferidos no Systems Manager) e
em repouso (enquanto estão armazenados em datacenters da AWS).
O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS se aplica à proteção de dados no AWS Systems
Manager. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que
executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo hospedado
nessa infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos

1454

AWS Systems Manager Guia do usuário
Criptografia de dados

Serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte
as Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para obter mais informações sobre a proteção de
dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and GDPR no Blog de
segurança da AWS.
Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da conta da Conta da
AWS e configure as contas de usuário individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM).
Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações
de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:
• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos
serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e
proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de
uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.
É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como
endereços de e-mail dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso também vale para o uso do Systems Manager ou de outros serviços da AWS com o console,
a API, a AWS CLI ou os AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em marcações ou campos de formato
livre usados para nomes podem ser usados para logs de cobrança ou diagnóstico. Se você fornecer
um URL para um servidor externo, recomendemos fortemente que não sejam incluídas informações de
credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

Criptografia de dados
Criptografia em repouso
Parameter Store parameters
Os tipos de parâmetros que você pode criar noParameter Store, um recurso doAWS Systems
ManagerIncluirString,StringList, eSecureString.
Para criptografar valores de parâmetro SecureString, o Parameter Store usa uma AWS KMS key no
AWS Key Management Service (AWS KMS). O AWS KMS usa uma chave gerenciada pelo cliente ou uma
Chave gerenciada pela AWS para criptografar o valor do parâmetro em um banco de dados gerenciado
pela AWS.

Important
Não armazene dados confidenciais em um parâmetro String ou StringList. Para todos os
dados confidenciais que devem permanecer criptografados, use somente o tipo de parâmetro
SecureString.
Para obter mais informações, consulte O que é um parâmetro ? (p. 272) e Restringir o acesso a
parâmetros do Systems Manager usando políticas do IAM (p. 275).
Conteúdo em buckets do Amazon S3
Como parte de suas operações do Systems Manager, é possível optar por carregar ou armazenar dados
em um ou mais buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
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Para obter mais informações sobre a criptografia do bucket do S3, consulte Proteger dados usando
criptografia e Proteção de dados no Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
Veja a seguir os tipos de dados dos quais é possível fazer upload ou ter armazenados em buckets do S3
como parte de suas atividades do Systems Manager:
• A saída de comandos noRun Command, um recurso doAWS Systems Manager
• Pacotes noDistributor, um recurso doAWS Systems Manager
• Registros de operação de patch emPatch Manager, um recurso doAWS Systems Manager
• Listas de substituição de patches do Patch Manager
• Scripts ou manuais do Ansible a serem executados em um fluxo de trabalho do runbook no Automation,
um recurso doAWS Systems Manager
• Perfis do Chef InSpec para uso com as verificações de conformidade, um recurso do AWS Systems
Manager
• AWS CloudTrailLogs do
• O histórico de sessão faz loginSession Manager, um recurso doAWS Systems Manager
• Relatórios do Explorer um recurso do AWS Systems Manager
• OpsData doOpsCenter, um recurso doAWS Systems Manager
• Modelos do AWS CloudFormation para uso com fluxos de trabalho de automação
• Dados de conformidade de uma verificação de sincronização de dados de recursos
• Saída de solicitações para criar ou editar associação no State Manager, um recurso do AWS Systems
Manager, em nós gerenciados
• Documentos personalizados do Systems Manager (documentos SSM) que você pode executar usando o
documento do SSM gerenciado pela AWS do AWS-RunDocument
Grupos de logs do CloudWatch Logs
Como parte de suas operações do Systems Manager, é possível optar por transmitir dados para um ou
mais grupos de logs do Amazon CloudWatch Logs.
Para obter informações sobre a criptografia de grupos de logs do CloudWatch Logs, consulte Criptografar
dados de log no CloudWatch Logs usando o AWS Key Management Service no Guia do usuário do
Amazon CloudWatch Logs.
Veja a seguir tipos de dados que é possível ter transmitido para um grupo de logs do CloudWatch Logs
como parte de suas atividades do Systems Manager:
• A saída de comandos do Run Command
• A saída de scripts executados usando a ação aws:executeScript em um runbook de automação
• Logs de histórico de sessão do Session Manager
• Logs do SSM Agent em nós gerenciados

Criptografia em trânsito
Recomendamos usar um protocolo de criptografia, como o Transport Layer Security (TLS), para
criptografar dados sigilosos em trânsito entre os clientes e seus nós.
O Systems Manager fornece o suporte a seguir para criptografia de seus dados em trânsito.
Conexões com endpoints da API do Systems Manager
Os endpoints da API do Systems Manager oferecem suporte a conexões seguras somente em
HTTPS. Ao gerenciar recursos do Systems Manager com o AWS Management Console, o AWS SDK

1456

AWS Systems Manager Guia do usuário
Privacidade do tráfego entre redes

ou a API do Systems Manager, toda a comunicação é criptografada com Transport Layer Security
(TLS). Para obter uma lista completa dos endpoints da API, acesse a seção AWS service (Serviço da
AWS) endpoints (Endpoints de AWS service (Serviço da AWS)), na Referência geral da Amazon Web
Services.
Instâncias gerenciadas
A AWS fornece conectividade segura e privada entre as instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). Além disso, nós criptografamos automaticamente os dados em trânsito entre
instâncias compatíveis na mesma rede privada virtual (VPC) ou em VPCs emparelhadas, usando
algoritmos AEAD com criptografia de 256 bits. Essa funcionalidade de criptografia usa recursos de
descarregamento do hardware subjacente, e não há impacto na performance da rede. As instâncias
compatíveis são: C5n, G4, I3en, M5dn, M5n, P3dn, R5dn e R5n.
Sessões do Session Manager
Por padrão, o Session Manager usa o TLS 1.2 para criptografar dados de sessão transmitidos
entre as máquinas locais de usuários na sua conta e suas instâncias do EC2. Você também pode
escolher criptografar ainda mais os dados em trânsito usando uma AWS KMS key criada no AWS
KMS. A criptografia do AWS KMS está disponível para os tipos de sessão Standard_Stream,
InteractiveCommands e NonInteractiveCommands.
Acesso do Run Command
Por padrão, o acesso remoto aos nós que usam o Run Command é criptografado usando TLS 1.2, e
as solicitações para criar uma conexão são assinadas usando SigV4.

Privacidade do tráfego entre redes
Você pode usar o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para criar limites entre os recursos dos
nós gerenciados e controlar o tráfego entre eles, sua rede on-premises e a Internet. Para obter detalhes,
consulte (Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30).
Para obter mais informações sobre a segurança da Amazon Virtual Private Cloud, consulte Internetwork
traffic privacy in Amazon VPC (Tráfego de trabalho na Internet na Amazon VPC) no Guia do usuário da
Amazon VPC.

Identity and Access Management para o AWS
Systems Manager
O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da AWS service (Serviço da AWS) que ajuda
a controlar o acesso aos recursos da AWS de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem
pode ser autenticado (conectado) e autorizado (ter permissões) a usar os recursos do Systems Manager.
O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.
Tópicos
• Público (p. 1458)
• Autenticar com identidades (p. 1458)
• Gerenciamento do acesso usando políticas (p. 1460)
• Como o AWS Systems Manager funciona com o IAM (p. 1462)
• Exemplos de políticas baseadas em identidade do AWS Systems Manager (p. 1469)
• Políticas gerenciadas pela AWS para o AWS Systems Manager (p. 1477)
• Solução de problemas de identidade e acesso do AWS Systems Manager (p. 1489)
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Público
O uso do AWS Identity and Access Management (IAM) varia dependendo do trabalho que for realizado no
Systems Manager.
Usuário do serviço – Se você usar o serviço Systems Manager para fazer o trabalho, o administrador
fornecerá as credenciais e as permissões necessárias. À medida que usar mais recursos do Systems
Manager para fazer seu trabalho, você poderá precisar de permissões adicionais. Entender como o acesso
é gerenciado pode ajudar você a solicitar as permissões corretas ao seu administrador. Se não for possível
acessar um recurso no Systems Manager, consulte Solução de problemas de identidade e acesso do AWS
Systems Manager (p. 1489).
Administrador do serviço – Se você for o responsável pelos recursos do Systems Manager na empresa,
provavelmente terá acesso total ao Systems Manager. Cabe a você determinar quais funcionalidades
e recursos do Systems Manager os usuários do serviço devem acessar. Assim, é necessário enviar
solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de seu serviço. Revise as
informações nesta página para entender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como a
empresa pode usar o IAM com o Systems Manager, consulte Como o AWS Systems Manager funciona
com o IAM (p. 1462).
Administrador do IAM – Se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como
pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao Systems Manager. Para visualizar exemplos de políticas
baseadas em identidade do Systems Manager que podem ser usadas no IAM, consulte Exemplos de
políticas baseadas em identidade do AWS Systems Manager (p. 1469).

Autenticar com identidades
A autenticação é a forma como você faz login na AWS usando suas credenciais de identidade. Para obter
mais informações sobre como fazer login usando o AWS Management Console, consulte Login no AWS
Management Console como usuário do IAM ou usuário root no Guia do usuário do IAM.
É necessário estar autenticado (conectado à AWS) como o usuário root da Conta da AWS ou um usuário
do IAM, ou ainda assumindo uma função do IAM. Também é possível usar a autenticação de logon
único da sua empresa ou até mesmo fazer login usando o Google ou o Facebook. Nesses casos, o
administrador configurou anteriormente federação de identidades usando funções do IAM. Ao acessar a
AWS usando credenciais de outra empresa, você estará assumindo uma função indiretamente.
Para fazer login diretamente no AWS Management Console, use sua senha com o e-mail do usuário root
ou seu nome de usuário do IAM. É possível acessar a AWS de maneira programática usando chaves de
acesso do seu usuário root ou dos usuários do IAM. AWS fornece ferramentas SDK e de linha de comando
para assinar de forma criptográfica a sua solicitação usando suas credenciais. Se você não utilizar as
ferramentas AWS, você deverá assinar a solicitação por conta própria. Faça isso usando o Signature
versão 4, um protocolo para autenticação de solicitações de API de entrada. Para obter mais informações
sobre solicitações de autenticação, consulte Processo de assinatura do Signature Version 4 na Referência
geral da AWS.
Independentemente do método de autenticação usado, também pode ser exigido que você forneça
informações adicionais de segurança. Por exemplo, a AWS recomenda o uso da autenticação multifator
(MFA) para aumentar a segurança de sua conta. Para saber mais, consulte Uso da autenticação multifator
(MFA) AWS no Guia do usuário do IAM.

Usuário root da Conta da AWS
Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos
os recursos e Serviços da AWS na conta. Essa identidade, denominada Conta da AWSusuário raiz da ,
é acessada por login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente
recomendável não usar o usuário raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário raiz e use-
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as para executar as tarefas que somente ele pode executar. Para obter a lista completa das tarefas que
exigem login como usuário raiz, consulte Tasks that require root user credentials (Tarefas que exigem
credenciais de usuário raiz) na Referência geral da AWS.

Grupos e usuários do IAM
Um usuário do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas para uma
única pessoa ou aplicação. Sempre que possível, recomendamos depender de credenciais temporárias
em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No
entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do
IAM, recomendamos alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte Alterne as
chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo no Guia do
usuário do IAM.
Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível
fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários
de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários.
Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdmins e atribuir a esse grupo permissões para
administrar recursos do IAM.
Usuários são diferentes de funções. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma
aplicação, mas uma função pode ser assumida por qualquer pessoa que precisar dela. Os usuários têm
credenciais permanentes de longo prazo, mas as funções fornecem credenciais temporárias. Para saber
mais, consulte Quando criar um usuário do IAM (em vez de uma função) no Guia do usuário do IAM.

Funções do IAM
Uma função do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas. Ela é
semelhante a um usuário do IAM, mas não está associada a uma pessoa específica. É possível assumir
temporariamente um perfil do IAM no AWS Management Console alternando perfis. É possível assumir um
perfil chamando uma operação de API da AWS CLI ou da AWS, ou usando um URL personalizado. Para
mais informações sobre métodos para o uso de perfis, consulte Usar perfis do IAM no Guia do usuário do
IAM.
Os perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:
• Acesso de usuário federado: para atribuir permissões a identidades federadas, você pode criar uma
função e definir permissões para ela. Quando uma identidade federada é autenticada, ela é associada à
função e recebe as permissões definidas pela função. Para obter mais informações sobre funções para
federação, consulte “Criar uma função para um provedor de identidade de terceiros” no Guia do usuário
do IAM. Se você usar o IAM Identity Center, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que
suas identidades podem acessar após a autenticação, o Centro de Identidade do IAM correlaciona o
conjunto de permissões a um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões,
consulte Permission sets (Conjuntos de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On).
• Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode assumir um perfil
do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.
• Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (um principal confiável)
em outra conta acesse recursos em sua conta. As funções são a principal forma de conceder acesso
entre contas. No entanto, alguns Serviços da AWS permitem que você anexe uma política diretamente a
um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para saber a diferença entre funções e políticas
baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Como as funções do IAM diferem das políticas
baseadas em recurso no Guia do usuário do IAM.
• Acesso entre serviços: alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por
exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicações
no Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões
do principal de chamada, usando uma função de serviço ou uma função vinculada ao serviço.
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• Permissões de principal: ao usar um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS,
você é considerado um principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando
você usa alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro
serviço. Nesse caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação
exige ações dependentes adicionais em uma política, consulte Ações, recursos e chaves de condição
para o AWS Systems Manager na Referência de autorização do serviço.
• Função de serviço: uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar
ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do
IAM. Para obter mais informações, consulte Criar uma função para delegar permissões a um AWS
service (Serviço da AWS) no Guia do usuário do IAM.
• Função vinculada a serviço: uma função vinculada a serviço é um tipo de função de serviço vinculada
a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode assumir a função de executar uma ação em
seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade do
serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as permissões para funções
vinculadas ao serviço.
• Aplicações em execução no Amazon EC2: é possível usar uma função do IAM para gerenciar
credenciais temporárias para aplicações em execução em uma instância do EC2 e fazer solicitações
da AWS CLI ou da AWS API. É preferível fazer isso a armazenar chaves de acesso na instância do
EC2. Para atribuir uma função da AWS a uma instância do EC2 e disponibilizá-la para todas as suas
aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado a ela. Um perfil de instância contém a função
e permite que os programas em execução na instância do EC2 obtenham credenciais temporárias.
Para mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicações em
execução nas instâncias do Amazon EC2 no Guia do usuário do IAM.
Para saber se deseja usar as funções do IAM, consulte Quando criar uma função do IAM (em vez de um
usuário) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciamento do acesso usando políticas
Você controla o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades ou recursos da AWS. Uma
política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas permissões.
A AWS avalia essas políticas quando uma entidade principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função)
faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada.
A maioria das políticas são armazenadas na AWS como documentos JSON. Para obter mais informações
sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON
no Guia do usuário do IAM.
Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.
Cada entidade do IAM (usuário ou função) começa sem permissões. Por padrão, os usuários não podem
fazer nada, nem mesmo alterar sua própria senha. Para dar permissão a um usuário para fazer algo, um
administrador deve anexar uma política de permissões ao usuário. Ou o administrador pode adicionar o
usuário a um grupo que tenha as permissões pretendidas. Quando um administrador concede permissões
a um grupo, todos os usuários desse grupo recebem essas permissões.
As políticas do IAM definem permissões para uma ação, independentemente do método usado
para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação
iam:GetRole. Um usuário com essa política pode obter informações de funções do AWS Management
Console, da AWS CLI ou da API da AWS.

Políticas baseadas em identidade
As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam
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quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas ainda mais como políticas em linha ou
políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou
função. As políticas gerenciadas são políticas independentes que podem ser anexadas a vários usuários,
grupos e funções na Conta da AWS. As políticas gerenciadas incluem políticas gerenciadas pela AWS e
políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política
em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.
Para obter informações sobre as políticas gerenciadas pela AWS para o Systems Manager, consulte
Políticas gerenciadas pela AWS para o AWS Systems Manager (p. 1468).

Políticas baseadas em recursos
Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. As
entidades principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou Serviços da AWS.
Políticas baseadas em recursos são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Não é possível
usar as políticas gerenciadas da AWS do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)
As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais principais (membros, usuários ou funções da
conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em
recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.
Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a ACLs.
Para saber mais sobre ACLs, consulte Visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política
A AWS oferece suporte a tipos de política menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo
de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.
• Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo
de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM
(usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões
resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade da entidade e seus limites de
permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou a função no campo
Principal não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma
dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões,
consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.
• Políticas de controle de serviço (SCPs): SCPs são políticas JSON que especificam as permissões
máximas para uma organização ou unidade organizacional (UO) no AWS Organizations. O AWS
Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente várias Contas da AWS pertencentes
à sua empresa. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de
controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas. Uma SCP limita as permissões para
entidades em contas-membro, inclusive para cada usuário raiz da Conta da AWS. Para obter mais
informações sobre o Organizations e SCPs, consulte Como os SCPs funcionam no Guia do usuário do
AWS Organizations.
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• Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de
forma programática uma sessão temporária para uma função ou um usuário federado. As permissões
da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou da função e
das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em
recurso. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter
mais informações, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política
Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as
permissões resultantes. Para saber como a AWS determina se deve permitir uma solicitação quando há
vários tipos de política envolvidos, consulte Lógica da avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como o AWS Systems Manager funciona com o IAM
Antes de usar o AWS Identity and Access Management IAM para gerenciar o acesso ao AWS Systems
Manager, você precisa saber quais recursos do IAM estão disponíveis para uso com o Systems Manager.
Para ter uma visão geral de como o Systems Manager e outros Serviços da AWS funcionam com o IAM,
consulte Serviços da AWS compatíveis com o IAM, no Guia do usuário do IAM.
Tópicos
• Políticas baseadas em identidade do Systems Manager (p. 1462)
• Políticas baseadas em recursos do Systems Manager (p. 1466)
• Autorização baseada em tags do Systems Manager (p. 1467)
• Funções do IAM no Systems Manager (p. 1467)

Políticas baseadas em identidade do Systems Manager
Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou
negados e as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. O Systems Manager oferece
suporte a ações, recursos e chaves de condição específicos. Para saber mais sobre todos os elementos
usados em uma política JSON, consulte Referência de elementos de política JSON do IAM no Guia do
usuário do IAM.

Ações
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.
O elemento Action de uma política JSON descreve as ações que você pode usar para permitir ou negar
acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome que a operação de API
da AWS associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma
operação de API correspondente. Há também algumas operações que exigem várias ações em uma
política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.
Inclua ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.
As ações de políticas no Systems Manager usam o seguinte prefixo antes da ação: ssm:. Por exemplo,
para conceder a alguém permissão para criar um parâmetro do Systems Manager (parâmetro do SSM)
com a operação de API PutParameter do Systems Manager, inclua a ação ssm:PutParameter
na política da pessoa. As declarações de política devem incluir um elemento Action ou NotAction.
O Systems Manager define seu próprio conjunto de ações que descrevem as tarefas que podem ser
executadas com esse serviço.
Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas, conforme o seguinte:

1462

AWS Systems Manager Guia do usuário
Como o AWS Systems Manager funciona com o IAM

"Action": [
"ssm:action1",
"ssm:action2"

Note
AWS AppConfig, um recurso do AWS Systems Manager, usa o prefixo appconfig: antes das
ações.
Você também pode especificar várias ações usando caracteres curinga (*). Por exemplo, para especificar
todas as ações que começam com a palavra Describe, inclua a seguinte ação:
"Action": "ssm:Describe*"

Para ver uma lista das ações do Systems Manager, consulte Ações definidas pelo AWS Systems Manager
na Referência de autorização do serviço.

Recursos
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.
O elemento Resource de política JSON especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica.
As instruções devem incluir um elemento Resource ou um elemento NotResource. Como prática
recomendada, especifique um recurso usando seu Nome do recurso da Amazon (ARN). Isso pode ser feito
para ações que oferecem suporte a um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível
de recurso.
Para ações que não oferecem suporte a permissões em nível de recurso, como operações de listagem,
use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.
"Resource": "*"

Por exemplo, o recurso da janela de manutenção do Systems Manager tem o seguinte formato ARN.
arn:aws:ssm:region:account-id:maintenancewindow/window-id

Para especificar as janelas de manutenção mw-0c50858d01EXAMPLE na instrução na região Leste dos
EUA (Ohio), você usaria um ARN semelhante ao que se segue.
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:maintenancewindow/mw-0c50858d01EXAMPLE"

Para especificar todas as janelas de manutenção que pertencem a uma conta específica, use o curinga (*).
"Resource": "arn:aws:ssm:region:123456789012:maintenancewindow/*"

Para ações de API do Parameter Store, é possível fornecer ou restringir o acesso a todos parâmetros
em um nível da hierarquia usando nomes hierárquicos e políticas do AWS Identity and Access
Management (IAM), da seguinte maneira:
"Resource": "arn:aws:ssm:region:123456789012:parameter/Dev/ERP/Oracle/*"

Algumas ações do Systems Manager, como as ações para a criação de recursos, não podem ser
executadas em um recurso específico. Nesses casos, você deve usar o caractere curinga (*).
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"Resource": "*"

Algumas operações de API do Systems Manager aceitam vários recursos. Para especificar vários recursos
em uma única instrução, separe seus ARNs com vírgulas, conforme o seguinte.
"Resource": [
"resource1",
"resource2"

Note
A maioria dos Serviços da AWS trata dois pontos (:) e a barra inclinada (/) como o mesmo
caractere em ARNs. No entanto, o Systems Manager requer uma correspondência exata nos
padrões e regras de recursos. Ao criar padrões de eventos, lembre-se de usar os caracteres
corretos do ARN para que correspondam ao ARN do recurso.
A tabela a seguir descreve os formatos de ARN para os tipos de recursos compatíveis no Systems
Manager. Documentos e recursos de definição de automação pertencentes à Amazon não oferecem
suporte s account-id em seu formato de ARN.
Tipo de recurso

Formato ARN

Aplicação (AWS
AppConfig)

arn:aws:appconfig:region:account-id:application/application-id

Associação

arn:aws:ssm:region:account-id:association/association-id

Execução de automação

arn:aws:ssm:region:account-id:automation-execution/automationexecution-id

Definição de automação
(com sub-recurso da
versão)

arn:aws:ssm:region:account-id:automation-definition/automation-

Perfil de configuração
(AWS AppConfig)

arn:aws:appconfig:region:account-id:application/application-id/
configurationprofile/configurationprofile-id

Contatos (Incident
Manager)

arn:aws:ssm-contacts:region:account-id:contact/contact-alias

Estratégia de implantação
(AWS AppConfig)

arn:aws:appconfig:region:accountid:deploymentstrategy/deploymentstrategy-id

Documento

arn:aws:ssm:region:account-id:document/document-name

Ambiente (AWS
AppConfig)

arn:aws:appconfig:region:account-id:application/application-id/
environment/environment-id

O incidente

arn:aws:ssm-incidents:region:account-id:incident-record/responseplan-name/incident-id

Maintenance window

arn:aws:ssm:region:account-id:maintenancewindow/window-id

Nó gerenciado

arn:aws:ssm:region:account-id:managed-instance/managed-node-id

Inventário de nós
gerenciados

arn:aws:ssm:region:account-id:managed-instanceinventory/managed-node-id

definition-id:version-id
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Tipo de recurso

Formato ARN

OpsItem

arn:aws:ssm:region:account-id:opsitem/OpsItem-id

Parâmetro

Parâmetro de um único nível:
• arn:aws:ssm:region:account-id:parameter/parameter-name/
Um parâmetro com nome de uma estrutura hierárquica:
• arn:aws:ssm:region:account-id:parameter/parameter-nameroot/level-2/level-3/level-4/level-5

Linha de base de patch

arn:aws:ssm:region:account-id:patchbaseline/patch-baseline-id

Plano de resposta

arn:aws:ssm-incidents:region:account-id:response-plan/responseplan-name

Sessão

arn:aws:ssm:region:account-id:session/session-id

Todos os recursos do
Systems Manager

arn:aws:ssm:*

Todos os recursos
do Systems Manager
pertencentes à Conta
da AWS especificada
na Região da AWS
especificada

arn:aws:ssm:region:account-id:*

Para definições de automação, o Systems Manager oferece suporte a um recurso de segundo nível,
o ID de versão. Na AWS, esses recursos de segundo nível são conhecidos como sub-recursos. A
especificação de um sub-recurso de uma versão para um recurso de definição de automação permite que
você forneça acesso a determinadas versões de uma definição de automação. Por exemplo, é provável
que você queira garantir que apenas a versão mais recente de uma definição de automação seja usada no
gerenciamento do nó.
Para organizar e gerenciar parâmetros, é possível criar nomes para parâmetros com uma estrutura
hierárquica. Com construção hierárquica, um nome de parâmetro pode incluir um caminho definido
usando-se barras. É possível atribuir um nome a um recurso de parâmetro com um máximo de quinze
níveis. Sugerimos que você crie hierarquias que reflitam uma estrutura hierárquica existente no seu
ambiente. Para mais informações, consulte Crie um parâmetro do Systems Manager (p. 294).
Na maioria dos casos, o ID da sessão é criado usando o ID do usuário da conta que iniciou a sessão,
além de um sufixo alfanumérico. Por exemplo:
arn:aws:us-east-2:111122223333:session/JohnDoe-1a2b3c4sEXAMPLE

No entanto, se o ID de usuário não estiver disponível, o ARN será construído dessa forma:
arn:aws:us-east-2:111122223333:session/session-1a2b3c4sEXAMPLE

Para obter mais informações sobre o formato dos ARNs, consulte Nomes de recursos da Amazon (ARNs),
na Referência geral da Amazon Web Services.
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Para obter uma lista dos tipos de recursos do Systems Manager e seus ARNs, consulte Recursos definidos
pelo AWS Systems Manager na Referência de autorização do serviço. Para saber com quais ações você
pode especificar o ARN de cada recurso, consulte Ações definidas pelo AWS Systems Manager.

Chaves de condição do Systems Manager
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.
O elemento Condition (ou bloco de Condition) permite que você especifique condições nas quais uma
instrução está em vigor. O elemento Condition é opcional. É possível criar expressões condicionais que
usam agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder
aos valores na solicitação.
Se você especificar vários elementos Condition em uma instrução ou várias chaves em um único
elemento Condition, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários
valores para uma única chave de condição, a AWS avaliará a condição usando uma operação lógica OR.
Todas as condições devem ser atendidas para que as permissões da instrução sejam concedidas.
Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar as condições. Por exemplo, é
possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver
marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos de política
do IAM: variáveis e etiquetas no Guia do usuário do IAM.
A AWS oferece suporte a chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para
ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte Chaves de contexto de condição globais da
AWS no Guia do usuário do IAM.
Para ver uma lista de chaves de condição do Systems Manager, consulte Chaves de condição do AWS
Systems Manager na Referência de autorização do serviço. Para saber com quais ações e recursos é
possível usar uma chave de condição, consulte Ações definidas pelo AWS Systems Manager.
Para obter informações sobre como usar a chave de condição ssm:resourceTag/*, consulte os tópicos
a seguir:
• Restringir o acesso aos comandos em nível raiz por meio do SSM Agent (p. 140)
• Restringir o acesso ao Run Command com base em etiquetas (p. 1033)
• Restringir o acesso à sessão com base em tags de instância (p. 973)
Para obter informações sobre como usar as chaves de condição ssm:Recursive e ssm:Overwrite,
consulte Trabalhar com hierarquias de parâmetros (p. 343).

Exemplos
Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Systems Manager, consulte Exemplos
de políticas baseadas em identidade do AWS Systems Manager (p. 1469).

Políticas baseadas em recursos do Systems Manager
Outros Serviços da AWS, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), são compatíveis
com políticas de permissões baseadas em recursos. Por exemplo: você pode anexar uma política de
permissões a um bucket do S3 para gerenciar permissões de acesso a esse bucket.
O Systems Manager não é compatível com as políticas baseadas em recursos.
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Autorização baseada em tags do Systems Manager
Você pode anexar tags a recursos do Systems Manager ou passar tags em uma solicitação ao
Systems Manager. Para controlar o acesso com base em tags, forneça informações sobre as tags no
elemento de condição de uma política usando as chaves de condição ssm:resourceTag/key-name,
aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys. É possível adicionar
tags aos seguintes tipos de recursos ao criá-los ou atualizá-los:
• Documento
• Nó gerenciado
• Maintenance window
• Parâmetro
• Linha de base de patch
• OpsItem
Para obter informações sobre a marcação de recursos do Systems Manager, consulte Marcar recursos do
Systems Manager (p. 1591).
Para visualizar um exemplo de política baseada em identidade para limitar o acesso a um recurso
baseado em tags desse recurso, consulte Visualizar documentos do Systems Manager com base em
tags (p. 1476).

Funções do IAM no Systems Manager
Uma função do IAM é uma entidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas.

Usar credenciais temporárias com o Systems Manager
É possível usar credenciais temporárias para fazer login com federação, assumir um perfil do IAM ou
assumir um perfil entre contas. As credenciais de segurança temporárias são obtidas chamando operações
da API do AWS Security Token Service (AWS STS), como AssumeRole ou GetFederationToken.
O Systems Manager oferece suporte ao uso de credenciais temporárias.

Funções vinculadas ao serviço
Funções vinculadas ao serviço permitem que os Serviços da AWS acessem recursos em outros serviços
para concluir uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço são listadas em sua conta do
IAM e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as
permissões para funções vinculadas ao serviço.
Systems Manager é compatível com funções vinculadas ao serviço. Para obter detalhes sobre como criar
ou gerenciar funções vinculadas ao serviço do Systems Manager, consulte Usar funções vinculadas ao
serviço do Systems Manager (p. 1491).

Perfis de serviço
Esse recurso permite que um serviço assuma um perfil de serviço em seu nome. O perfil permite que o
serviço acesse recursos em outros serviços para concluir uma ação em seu nome. As funções de serviço
são exibidas em sua conta do IAM e são de propriedade da conta. Isso significa que um administrador
do IAM pode alterar as permissões para esse perfil. Porém, fazer isso pode alterar a funcionalidade do
serviço.
O Systems Manager oferece suporte às funções de serviço.
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Selecionar uma função do IAM no Systems Manager
Para o Systems Manager interagir com os nós gerenciados, é necessário escolher uma função que permita
que o Systems Manager acesse os nós em seu nome. Caso já tenha criado uma função de serviço ou
função vinculada ao serviço, o Systems Manager fornecerá uma lista das funções para sua escolha. É
importante escolher uma função que permita o acesso para iniciar e interromper nós gerenciados.
Para acessar instâncias do EC2, sua Conta da AWS precisa da função de um perfil de instância do IAM.
Para obter informações, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22).
Para acessar máquinas virtuais (VMs) ou nós on-premises, a função que sua conta da Conta da AWS
precisa é uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido. Para obter mais informações, consulte
Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente híbrido (p. 36).
Um fluxo de trabalho de automação pode ser iniciado no contexto de uma função de serviço (ou
função de admissão). Isso permite que o serviço execute ações em seu nome. Se você não especificar
uma função de admissão, a Automação usará o contexto do usuário que invocou a execução. No
entanto, determinadas situações exigem especificar uma função de serviço para automação. Para
mais informações, consulte Configurar o acesso a uma função de serviço (função assumida) para
automações (p. 425).

Políticas gerenciadas pela AWS para o AWS Systems Manager
A AWS aborda muitos casos de uso comuns fornecendo políticas autônomas do IAM que são criadas e
administradas pela AWS. Essas AWSpolíticas gerenciadas da concedem as permissões necessárias
para casos de uso comuns. Assim, você não precisa investigar quais permissões são necessárias. (Você
também pode criar as próprias políticas do IAM personalizadas a fim de conceder permissões para ações e
recursos do Systems Manager.) Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS no
Manual do usuário do IAM.
As seguintes políticas gerenciadas pela AWS, que é possível associar a usuários na sua conta, são
específicas do Systems Manager:
• AmazonSSMFullAccess – Política de confiança do usuário que concede acesso total à API e a
documentos do Systems Manager.
• AmazonSSMReadOnlyAccess – Política de confiança do usuário que concede acesso a operações de
API somente leitura do Systems Manager, como Get* e List*.
• AmazonSSMAutomationApproverAccess – Política de confiança do usuário que permite acesso para
visualizar execuções de automação e enviar decisões de aprovação para a automação aguardando
aprovação.
• AmazonSSMAutomationRole – política da função de serviço que fornece permissões para o serviço
de automação do Systems Manager executar atividades definidas nos runbooks de automação. Atribua
essa política a administradores e usuários avançados confiáveis.
• AmazonSSMDirectoryServiceAccess - Política de confiança da instância que permite SSM Agent
acessar o AWS Directory Service em nome do usuário para solicitações de ingresso no domínio pelo nó
gerenciado.
• AmazonSSMMaintenanceWindowRole - Política de função de serviço para Systems Manager
Maintenance Windows.
• AmazonSSMManagedInstanceCore - Política de confiança do nó gerenciado que permite que uma
instância use a funcionalidade básica do serviço do Systems Manager.
• AmazonSSMServiceRolePolicy - política de função de serviço que fornece acesso a AWS recursos
da gerenciados ou usados pelo Systems Manager.
• AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy - Política de função de serviço que contém
acesso somente leitura ao AWS Resource Access Manager para a estrutura do AWS Organizations da
conta. Ela também contém permissões do IAM para excluir a função.
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• AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy - Política de serviço
que fornece acesso aos recursos da gerenciados AWS ou usados pelo framework de
gerenciamento de alterações do Systems Manager e usada pela função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerChangeManagement.
• AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy - Política de serviço que permite que a
função vinculada ao AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync crie e atualize OpsItems e
OpsData nas descobertas AWS Security Hub.
• AmazonEC2RoleforSSM - Essa política será substituída. Em seu lugar, use a política
AmazonSSMManagedInstanceCore para permitir a funcionalidade principal do serviço Systems Manager
em instâncias do EC2. Para obter informações, consulte Criar um perfil de instância do IAM para o
Systems Manager (p. 22).

Note
Em um ambiente híbrido, você precisa de uma função adicional do IAM que permita que
servidores e VMs se comuniquem com o serviço Systems Manager. Trata-se da função de
serviço do IAM para o Systems Manager. Essa função concede a confiança AWS Security Token
ServiceAssumeRoleAWS STS do () ao serviço Systems Manager. A ação AssumeRole retorna
um conjunto de credenciais de segurança temporárias (que consistem em um ID de chave de
segurança, uma chave de acesso secreta e um token de segurança). Você pode usar essas
credenciais temporárias para acessar recursos da AWS aos quais talvez não tenha acesso
normalmente. Para obter mais informações, consulte Criar uma função de serviço do IAM para um
ambiente híbrido (p. 36) e AssumeRole na Referência de API do AWS Security Token Service.

Exemplos de políticas baseadas em identidade do
AWS Systems Manager
Por padrão, os usuários e as funções do AWS Identity and Access Management IAM não têm permissão
para criar ou modificar recursos do AWS Systems Manager. Eles também não podem executar tarefas
usando o console do Systems Manager, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API da AWS.
Um administrador do IAM deve criar políticas do IAM que concedam aos usuários e perfis permissão para
executarem operações de API específicas nos recursos especificados de que precisam. O administrador
deve anexar essas políticas aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas permissões.
Veja a seguir um exemplo de uma política de permissões que permite que um usuário exclua documentos
com nomes que começam com MyDocument- na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2) Região da
AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"ssm:DeleteDocument"
],
"Resource" : [
"arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:document/MyDocument-*"
]
}
]

Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de
documentos de política JSON, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
Tópicos
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• Práticas recomendadas de políticas (p. 1470)
• Usar o console do Systems Manager (p. 1470)
• Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões (p. 1471)
• Prevenção do problema do substituto confuso entre serviços (p. 1472)
• Exemplos de política gerenciada pelo cliente (p. 1474)
• Visualizar documentos do Systems Manager com base em tags (p. 1476)

Práticas recomendadas de políticas
As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do
Systems Manager em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para a Conta da AWS. Ao criar
ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:
• Comece com as políticas gerenciadas pela AWS e avance para as permissões de privilégio mínimo:
para começar a conceder permissões a seus usuários e workloads, use as políticas gerenciadas
pela AWS que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis na
sua Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas
gerenciadas pelo cliente da AWS específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações,
consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho
no Guia do usuário do IAM.
• Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda
apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que
podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como
permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar
permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.
• Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma
condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma
condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você
também pode usar condições para conceder acesso a ações de serviço, se elas forem usadas por
meio de um AWS service (Serviço da AWS) específico, como o AWS CloudFormation. Para obter mais
informações, consulte Elementos de política JSON do IAM: Condition no Manual do usuário do IAM.
• Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras
e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a
linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer
oferece mais de 100 verificações de política e recomendações acionáveis para ajudar você a criar
políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte Validação de políticas do IAM
Access Analyzer no Guia do usuário do IAM.
• Exija autenticação multifator (MFA): se você tiver um cenário que exija usuários raiz ou usuários do IAM
em sua conta, ative a MFA para obter segurança adicional. Para exigir a MFA quando as operações
de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para obter mais informações,
consulte Configuração de acesso à API protegido por MFA no Guia do usuário do IAM.
Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de
segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usar o console do Systems Manager
Para acessar o console do Systems Manager, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas
permissões devem permitir listar e visualizar detalhes dos recursos do Systems Manager e outros recursos
em sua Conta da AWS.
Para usar plenamente o Systems Manager no console do Systems Manager, é necessário ter permissões
dos seguintes serviços:
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• AWS Systems Manager
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
É possível conceder as permissões necessárias com a instrução de política a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:*",
"ec2:describeInstances",
"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "ssm.amazonaws.com"
}
}
}
]

Se você criar uma política baseada em identidade que seja mais restritiva que as permissões mínimas
necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou funções do IAM) com
essa política.
Não é necessário conceder permissões mínimas do console para usuários que fazem chamadas somente
à AWS CLI ou à API do AWS. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que correspondem à
operação da API que você está tentando executar.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
Este exemplo mostra como você pode criar uma política que permite que os usuários do IAM visualizem
as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões
para concluir essa ação no console ou de forma programática usando a AWS CLI ou a API da AWS.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},

1471

AWS Systems Manager Guia do usuário
Exemplos de políticas baseadas em identidade
{

}

]

}

"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"

Prevenção do problema do substituto confuso entre serviços
O problema de "confused deputy" é uma questão de segurança em que uma entidade que não tem
permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executá-la. Em AWS,
a personificação entre serviços pode resultar no problema do ‘confused deputy’. A personificação
entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço
chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos
recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar
isso, a AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com
entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.
Recomendamos o uso das chaves de contexto de condição global aws:SourceArn e
aws:SourceAccount em políticas de recursos para limitar as AWS Systems Managerpermissões que
o concede a outro serviço no recurso para o recurso. Se o valor aws:SourceArn não contiver o ID da
conta, como um nome do recurso da Amazon (ARN) do bucket do Simple Storage Service (Amazon S3),
você deverá usar ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as permissões. Se você
utilizar ambas as chaves de contexto de condição global, e o valor aws:SourceArn contiver o ID da
conta, o valor aws:SourceAccount e a conta no valor aws:SourceArn deverão utilizar o mesmo ID de
conta quando utilizados na mesma declaração da política. Use aws:SourceArn se quiser que apenas
um recurso seja associado ao acesso entre serviços. Use o aws:SourceAccount se quiser permitir que
qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.
As seções a seguir dão exemplo de políticas para recursos do AWS Systems Manager.

Exemplo de política de ativação híbrida
Para funções de serviço usadas em uma ativação híbrida, o valor do aws:SourceArn deve ser o ARN
da Conta da AWS. Especifique a Região da AWS no ARN onde você criou sua ativação híbrida. Se você
não souber o ARN completo do recurso ou se estiver especificando vários recursos, use a chave da
condição de contexto global aws:SourceArn com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN.
Por exemplo, arn:aws:ssm:*:region:123456789012:*.
O exemplo a seguir demonstra o uso das chaves de contexto de condição global aws:SourceArn e
aws:SourceAccount para automação para evitar o problema do "confused deputy" na região Leste dos
EUA (Ohio) (us-east-2).
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"",
"Effect":"Allow",
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}

]

}

"Principal":{
"Service":"ssm.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:SourceAccount":"123456789012"
},
"ArnEquals":{
"aws:SourceArn":"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:*"
}
}

Exemplo de política de sincronização de dados
O Inventory, o Explorer e o Compliance do Systems Manager permitem que você crie uma sincronização
de dados de recursos para centralizar o armazenamento de seus dados operacionais (OpsData) em um
bucket central do Amazon Simple Storage Service. Se você quiser criptografar a sincronização dos dados
do recurso, usando o AWS Key Management Service (AWS KMS), crie uma nova chave que inclua a
política a seguir, ou atualize uma chave existente e adicione essa política a ela. O aws:SourceArn e
chaves de condição aws:SourceAccount nesta política impedem o problema confused deputy. Veja a
seguir um exemplo de política:
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "ssm-access-policy",
"Statement": [
{
"Sid": "ssm-access-policy-statement",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/KMS_key_id",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:123456789012:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM"
}
}
}
]
}

Note
O ARN no exemplo de política permite que o sistema criptografe os dados operacionais de todas
as fontes, exceto do AWS Security Hub. Se você precisar criptografar dados do Security Hub,
por exemplo, se você usar o Explorer para coletar dados do Security Hub, você deve anexar uma
política adicional que especifique o seguinte ARN:
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:*:account-id:role/
aws-service-role/opsdatasync.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync"
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Exemplos de política gerenciada pelo cliente
Você pode criar políticas independentes que você administra em sua própria Conta da AWS. Nós as
chamamos de políticas gerenciadas pelo cliente. Você pode anexar essas políticas a várias entidades
principais em sua Conta da AWS. Ao anexar uma política a uma entidade principal, você atribui à entidade
as permissões que estão definidas na política. Para obter mais informações, consulte Criar exemplos de
política gerenciada pelo cliente no Guia do usuário do IAM.
Os exemplos a seguir de políticas de usuário concedem permissões para várias ações do Systems
Manager. Use-as para limitar o acesso ao Systems Manager para usuários e funções do IAM. Essas
políticas funcionam na execução de ações na API do Systems Manager, em AWS SDKs ou na AWS CLI.
Para usuários que usam o console, você precisa conceder permissões adicionais específicas ao console.
Para mais informações, consulte Usar o console do Systems Manager (p. 1470).

Note
Todos os exemplos usam a região do Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) e contêm IDs de
contas fictícias. O ID da conta não deve ser especificado no nome do recurso da Amazon (ARN)
para documentos públicos da AWS (documentos que começam com AWS-*).
Exemplos
• Exemplo 1: permitir que um usuário execute operações do Systems Manager em uma única
região (p. 1474)
• Exemplo 2: permitir que um usuário liste documentos de uma única região (p. 1474)

Exemplo 1: permitir que um usuário execute operações do Systems Manager em
uma única região
O exemplo a seguir concede permissões para executar operações do Systems Managersomente na região
Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"ssm:*"
],
"Resource" : [
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:*"
]
}
]

Exemplo 2: permitir que um usuário liste documentos de uma única região
O exemplo a seguir concede permissões para listar todos os nomes de documentos que começam com
Update na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"ssm:ListDocuments"
],

1474

AWS Systems Manager Guia do usuário
Exemplos de políticas baseadas em identidade

}

]

}

"Resource" : [
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:document/Update*"
]

Exemplo 3: Permitir que um usuário utilize um documento específico do SSM para
executar comandos em nós específicos
O exemplo de política do IAM permite a seguir que um usuário faça o seguinte na região Leste dos EUA
(Ohio) (us-east-2):
• ListaSystems ManagerDocumentos (documentos SSM) e versões de documentos.
• Visualize detalhes sobre documentos.
• Envie um comando usando o documento especificado na política. O nome do documento é determinado
pela entrada a seguir.
arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:document/Systems-Manager-document-name

• Envie um comando para três nós. Os nós são determinados pelas entradas a seguir na segunda seção
Resource.
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:instance/i-02573cafcfEXAMPLE",
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:instance/i-0471e04240EXAMPLE",
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:instance/i-07782c72faEXAMPLE"

• Visualize detalhes sobre um comando depois que ele tiver sido enviado.
• Inicie e interrompa fluxos de trabalho em Automação, um recurso doAWS Systems Manager.
• Obtenha informações sobre fluxos de trabalho de automação.
Se você quiser dar ao usuário permissão de usar esse documento para enviar comandos em qualquer nó
ao qual o usuário tenha acesso (conforme determinado pela conta de usuário), você poderia especificar
a seguinte entrada na seção Resource e remover as outras entradas do nó. O exemplo a seguir usa a
região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2).
"arn:aws:ssm:us-east-2:*:instance/*"
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ssm:ListDocuments",
"ssm:ListDocumentVersions",
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:GetDocument",
"ssm:DescribeInstanceInformation",
"ssm:DescribeDocumentParameters",
"ssm:DescribeInstanceProperties"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": "ssm:SendCommand",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
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"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:instance/i-02573cafcfEXAMPLE",
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:instance/i-0471e04240EXAMPLE",
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:instance/i-07782c72faEXAMPLE",
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:document/Systems-Manager-document-

name"
},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

]
"Action": [
"ssm:CancelCommand",
"ssm:ListCommands",
"ssm:ListCommandInvocations"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
"Action": "ec2:DescribeInstanceStatus",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
"Action": "ssm:StartAutomationExecution",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:aws-account-ID:automation-definition/*"
]
"Action": "ssm:DescribeAutomationExecutions",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]
"Action": [
"ssm:StopAutomationExecution",
"ssm:GetAutomationExecution"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]

Visualizar documentos do Systems Manager com base em tags
Você pode usar condições em sua política baseada em identidade para controlar o acesso aos recursos
do Systems Manager com base em tags. Este exemplo mostra como é possível criar uma política que
permite visualizar um documento do SSM. No entanto, a permissão será concedida somente se a tag do
documento Owner tiver o valor do nome desse usuário. Essa política também concede as permissões
necessárias concluir essa ação no console.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListDocumentsInConsole",
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": "ssm:ListDocuments",
"Resource": "*"
"Sid": "ViewDocumentIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "ssm:GetDocument",
"Resource": "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"ssm:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}

É possível anexar essa política aos usuários do IAM na sua conta. Se um usuário chamado richardroe tentar visualizar um documento do Systems Manager, o documento deverá ser marcado
Owner=richard-roe ou owner=richard-roe. Caso contrário, o acesso será negado. A chave da tag
de condição Owner corresponde a Owner e a owner porque os nomes de chaves de condição não fazem
distinção entre maiúsculas e minúsculas. Para obter mais informações, consulte Elementos de política
JSON do IAM: condição no Guia do usuário do IAM.

Políticas gerenciadas pela AWS para o AWS Systems
Manager
Para adicionar permissões a usuários, grupos e funções, é mais fácil usar políticas gerenciadas pela
AWS do que gravar políticas por conta própria. É necessário tempo e experiência para criar políticas
gerenciadas pelo cliente do IAM que fornecem à sua equipe apenas as permissões de que precisam. Para
começar rapidamente, você pode usar nossas políticas gerenciadas pela AWS. Essas políticas abrangem
casos de uso comuns e estão disponíveis na sua Conta da AWS. Para obter mais informações sobre as
políticas gerenciadas da AWS, consulte Políticas gerenciadas da AWS no Guia do usuário do IAM.
Os Serviços da AWS mantêm e atualizam políticas gerenciadas pela AWS. Não é possível alterar as
permissões em políticas gerenciadas pela AWS. Os serviços ocasionalmente acrescentam permissões
adicionais a uma política gerenciada pela AWS para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de
atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É
mais provável que os serviços atualizem uma política gerenciada pela AWS quando um novo recurso
for iniciado ou novas operações se tornarem disponíveis. Os serviços não removem permissões de uma
política gerenciada pela AWS, portanto, as atualizações de políticas não suspendem suas permissões
existentes.
Além disso, a AWS oferece suporte a políticas gerenciadas para funções de trabalho que abrangem
vários serviços. Por exemplo, a política gerenciada pela AWS ViewOnlyAccess fornece acesso somente
de leitura a muitos Serviços da AWS e recursos. Quando um serviço executa um novo recurso, a AWS
adiciona permissões somente leitura para novas operações e recursos. Para obter uma lista e descrições
das políticas de funções de trabalho, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho no
Guia do usuário do IAM.

Política gerenciada da AWS: AmazonSSMServiceRolePolicy
Não é possível anexar AmazonSSMServiceRolePolicy às entidades do AWS Identity and Access
Management (IAM). Essa política é anexada a uma função vinculada ao serviço que permite que o AWS
Systems Manager realize ações em seu nome. Para mais informações, consulte Usar perfis para coletar
inventário e visualizar OpsData: AWSServiceRoleForAmazonSSM (p. 1492).
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Dois recursos do Systems Manager usam o perfil vinculado ao serviço:
• O recurso Inventory exige uma função vinculada a serviços. A função permite que o sistema colete
metadados do Inventory das tags e grupos de recursos.
• OExplorerO recurso usa a função vinculada ao serviço para permitir a exibição do OpsData
eOpsItemsDe várias contas da. Essa função vinculada ao serviço também permiteExplorerpara
criar uma regra gerenciada quando você ativa o Security Hub como uma fonte de dados
doExplorerouOpsCenter.

Important
Anteriormente, o console do Systems Manager permitia a você escolher o perfil
AWSServiceRoleForAmazonSSM vinculado ao serviço do IAM gerenciado pela AWS
para usar como perfil de manutenção para suas tarefas. O uso desse perfil e sua política
associada, AmazonSSMServiceRolePolicy, para tarefas de janela de manutenção não é
mais recomendado. Se estiver usando esse perfil para tarefas de janela de manutenção agora,
recomendamos parar de usá-lo. Em vez disso, crie seu próprio perfil do IAM para permitir a
comunicação entre o Systems Manager e outros Serviços da AWS quando as tarefas da janela
de manutenção são executadas.
Para mais informações, consulte Configurar o Maintenance Windows (p. 735).
Detalhes da permissão
A política de permissões da função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM permite que o
Systems Manager conclua as seguintes ações em todos os recursos relacionados ("Resource": "*"),
exceto quando indicado:
• ssm:CancelCommand
• ssm:GetCommandInvocation
• ssm:ListCommandInvocations
• ssm:ListCommands
• ssm:SendCommand
• ssm:GetAutomationExecution
• ssm:GetParameters
• ssm:StartAutomationExecution
• ssm:StopAutomationExecution
• ssm:ListTagsForResource
• ssm:GetCalendarState
• ssm:UpdateServiceSetting [1]
• ssm:GetServiceSetting [1]
• ec2:DescribeInstanceAttribute
• ec2:DescribeInstanceStatus
• ec2:DescribeInstances
• lambda:InvokeFunction [2]
• states:DescribeExecution [3]
• states:StartExecution [3]
• resource-groups:ListGroups
• resource-groups:ListGroupResources
• resource-groups:GetGroupQuery
• tag:GetResources
• config:SelectResourceConfig
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• config:DescribeComplianceByConfigRule
• config:DescribeComplianceByResource
• config:DescribeRemediationConfigurations
• config:DescribeConfigurationRecorders
• cloudwatch:DescribeAlarms
• compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations
• compute-optimizer:GetEnrollmentStatus
• support:DescribeTrustedAdvisorChecks
• support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries
• support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult
• support:DescribeCases
• iam:PassRole [4]
• cloudformation:DescribeStacks
• cloudformation:ListStackResources
• cloudformation:ListStackInstances [5]
• cloudformation:DescribeStackSetOperation [5]
• cloudformation:DeleteStackSet [5]
• cloudformation:DeleteStackInstances [6]
• events:PutRule [7]
• events:PutTargets [7]
• events:RemoveTargets [8]
• events:DeleteRule [8]
• events:DescribeRule
• securityhub:DescribeHub
[1] As ações ssm:UpdateServiceSetting e ssm:GetServiceSetting têm permissões apenas para
os seguintes recursos:
arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*
arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*

[2] A ação lambda:InvokeFunction tem permissões apenas para os seguintes recursos:
arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*
arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*

[3] A ação states: tem permissões apenas nos seguintes recursos:
arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*
arn:aws:states:*:*:execution:SSM*

[4] A ação iam:PassRole tem permissões somente pela seguinte condição apenas para o serviço
Systems Manager:
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ssm.amazonaws.com"
]
}
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[5] As ações cloudformation:ListStackInstances,
cloudformation:DescribeStackSetOperation e cloudformation:DeleteStackSet têm
permissões apenas nos seguintes recursos:
arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*

[6] A ação cloudformation:DeleteStackInstances tem permissões apenas para os seguintes
recursos:
arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*
arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*
arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*

[7] A ação events:PutRule e events:PutTargets têm permissões pela seguinte condição apenas
para o serviço do Systems Manager:
"Condition": {
"StringEquals": {
"events:ManagedBy": "ssm.amazonaws.com"
}
}

[8] As ações events:RemoveTargets e events:DeleteRule têm permissões apenas nos seguintes
recursos:
arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule

Política AmazonSSMServiceRolePolicy completa
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:CancelCommand",
"ssm:GetCommandInvocation",
"ssm:ListCommandInvocations",
"ssm:ListCommands",
"ssm:SendCommand",
"ssm:GetAutomationExecution",
"ssm:GetParameters",
"ssm:StartAutomationExecution",
"ssm:StopAutomationExecution",
"ssm:ListTagsForResource",
"ssm:GetCalendarState"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:UpdateServiceSetting",
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": [
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},

]

"arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
"arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
"arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"resource-groups:ListGroups",
"resource-groups:ListGroupResources",
"resource-groups:GetGroupQuery"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStackResources"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"tag:GetResources"
],
"Resource": [
"*"
]
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{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:SelectResourceConfig"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
"support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
"support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
"support:DescribeCases"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:DescribeComplianceByConfigRule",
"config:DescribeComplianceByResource",
"config:DescribeRemediationConfigurations",
"config:DescribeConfigurationRecorders"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudwatch:DescribeAlarms",
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ssm.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": "organizations:DescribeOrganization",
"Resource": "*"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "cloudformation:ListStackSets",
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:ListStackInstances",
"cloudformation:DescribeStackSetOperation",
"cloudformation:DeleteStackSet"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudformation:DeleteStackInstances",
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
"arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
"arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutRule",
"events:PutTargets"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"events:ManagedBy": "ssm.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:RemoveTargets",
"events:DeleteRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
]
"Effect": "Allow",
"Action": "events:DescribeRule",
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "securityhub:DescribeHub",
"Resource": "*"

AmazonSSMReadOnlyAccess
Use a política gerenciada pela AWS AmazonSSMReadOnlyAccess para permitir acesso somente leitura
ao AWS Systems Manager. Atribuir essa política a um usuário do AWS Identity and Access Management
(IAM) permite operações de API somente leitura, como Describe*, Get*, e List*. Consulte a política
para obter a lista completa de ações com suporte nessa política.
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Permissões no nível do serviço
Essa política fornece acesso somente leitura ao Systems Manager. Nenhuma outra permissão de serviço
está incluída nesta política.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:Describe*",
"ssm:Get*",
"ssm:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

Política gerenciada da AWS:
AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
Não é possível anexar AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy às entidades do IAM.
Essa política é anexada a uma função vinculada ao serviço que permite que o Systems Manager realize
ações em seu nome. Para mais informações, consulte Usar funções para criar o OpsData e OpsItems para
o Systems Manager Explorer: AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync (p. 1497).
O AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy permite que a função vinculada ao
(p. 1497) crie e atualize o OpsItems e OpsData nas descobertas do AWS Security Hub.
Detalhes da permissão
A política de permissões da função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync permite que o Systems Manager conclua as
seguintes ações em todos os recursos relacionados ("Resource": "*"), exceto quando indicado:
• ssm:GetOpsItem [1]
• ssm:UpdateOpsItem [1]
• ssm:CreateOpsItem
• ssm:AddTagsToResource [2]
• ssm:UpdateServiceSetting [3]
• ssm:GetServiceSetting [3]
• securityhub:GetFindings
• securityhub:GetFindings
• securityhub:BatchUpdateFindings [4]
[1] As ações ssm:GetOpsItem e ssm:UpdateOpsItem têm permissões pela seguinte condição apenas
para o serviço do Systems Manager:
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem": "true"
}
}
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[2] A ação ssm:AddTagsToResource tem permissões apenas para o seguinte recurso:
arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*

[3] As ações ssm:UpdateServiceSetting e ssm:GetServiceSetting têm permissões apenas nos
seguintes recursos:
arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*
arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*

[4] A ação securityhub:BatchUpdateFindings tem permissões pela seguinte condição apenas para
o serviço do Systems Manager:
"Condition": {
"StringEquals": {
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "SUPPRESSED"
},
"Null": {
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Note": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Types": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState": false
}
}

Política AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy completa
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetOpsItem",
"ssm:UpdateOpsItem"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:CreateOpsItem"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:AddTagsToResource"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
},
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:UpdateServiceSetting",
"ssm:GetServiceSetting"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
"arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"securityhub:GetFindings",
"securityhub:BatchUpdateFindings"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Deny",
"Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "SUPPRESSED"
},
"Null": {
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Note": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/Types": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields": false,
"securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState": false
}
}

Política gerenciada da AWS:
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
Não é possível anexar AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy às suas entidades do IAM.
Essa política deve ser anexada a uma função que conceda permissões às suas instâncias do Amazon EC2
para permitir a funcionalidade do Systems Manager.
Essa política concede permissões que permitem ao SSM Agent em sua instância do Amazon EC2
recuperar documentos, executar comandos usando Run Command, estabelecer sessões usando o
Session Manager, coletar um inventário da instância e verificar se há patches e conformidade de patches
usando o Patch Manager.
O Systems Manager usa um token personalizado de autorização para cada instância a fim de garantir
que o agente SSM execute as operações de API na instância correta. O Systems Manager valida o token
personalizado de autorização em relação ao ARN da instância, fornecido na operação de API.
Detalhes da permissão
A política de permissões da função AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy permite que o
Systems Manager conclua as seguintes ações em todos os recursos relacionados:
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• ssm:DescribeAssociation
• ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance
• ssm:GetDocument
• ssm:DescribeDocument
• ssm:GetManifest
• ssm:ListAssociations
• ssm:ListInstanceAssociations
• ssm:PutInventory
• ssm:PutComplianceItems
• ssm:PutConfigurePackageResult
• ssm:UpdateAssociationStatus
• ssm:UpdateInstanceAssociationStatus
• ssm:UpdateInstanceInformation
• ssmmessages:CreateControlChannel
• ssmmessages:CreateDataChannel
• ssmmessages:OpenControlChannel
• ssmmessages:OpenDataChannel
• ec2messages:AcknowledgeMessage
• ec2messages:DeleteMessage
• ec2messages:FailMessage
• ec2messages:GetEndpoint
• ec2messages:GetMessages
• ec2messages:SendReply
As operações de API a seguir não permitem que o SSM Agent faça chamadas para outras instâncias:
• ec2messages:GetMessages
• ec2messages:SendReply
• ssm:PutComplianceItems
• ssm:UpdateAssociationStatus
• ssm:UpdateInstanceAssociationStatus
• ssmmessages:CreateControlChannel
Política AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy completa
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeAssociation",
"ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
"ssm:GetDocument",
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:GetManifest",
"ssm:ListAssociations",
"ssm:ListInstanceAssociations",
"ssm:PutInventory",
"ssm:PutComplianceItems",
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"ssm:PutConfigurePackageResult",
"ssm:UpdateAssociationStatus",
"ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
"ssm:UpdateInstanceInformation"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssmmessages:CreateControlChannel",
"ssmmessages:CreateDataChannel",
"ssmmessages:OpenControlChannel",
"ssmmessages:OpenDataChannel"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2messages:AcknowledgeMessage",
"ec2messages:DeleteMessage",
"ec2messages:FailMessage",
"ec2messages:GetEndpoint",
"ec2messages:GetMessages",
"ec2messages:SendReply"
],
"Resource": "*"

Atualizações do Systems Manager para políticas gerenciadas
pela AWS
Visualizar detalhes sobre atualizações em políticas gerenciadas pela AWS para o Systems Manager desde
que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações
feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS na página Histórico do documentos (p. 1651) do Systems
Manager.

Alteração

Descrição

Data

O Systems Manager
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
(p.adicionou
1486):
uma nova política para permitir
nova política
a funcionalidade do Systems
Manager em instâncias do
Amazon EC2 sem o uso de um
perfil de instância do IAM.

18 de agosto de 2022

AmazonsSSMerviceRolePolicy (p. 1477)
O Systems Manager adicionou
– atualização para uma política
novas permissões para permitir
existente.
que o Explorer crie uma regra
gerenciada quando você ativar o
Security Hub no Explorer ou no
OpsCenter. Novas permissões
foram adicionadas para verificar

27 de abril de 2021
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Alteração

Descrição

Data

se a configuração e o Compute
Optimizer atendem aos requisitos
necessários antes de permitir o
OpsData.
O Systems Manager adicionou
AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
(p. 1484) 27 de abril de 2021
uma nova política para criar
– Nova política.
e atualizar o OpsItems e as
descobertas do OpsData do
Security Hub no Explorer e no
OpsCenter.
Systems
Manager adicionou
AmazonSSMServiceRolePolicy O(p.
1477)
novas permissões para permitir
- Atualizar para uma política
a visualização agregada de
existente
detalhes do OpsData e OpsItems
em várias contas e em Regiões
da AWS e no Explorer.

24 de março de 2021

O Systems Manager iniciou o
rastreamento das alterações

12 de março de 2021

O Systems Manager começou a
monitorar as alterações para as
políticas gerenciadas da AWS.

Solução de problemas de identidade e acesso do
AWS Systems Manager
Use as seguintes informações para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ser
encontrados ao trabalhar com o AWS Systems Manager e o AWS Identity and Access Management (IAM).
Tópicos
• Não tenho autorização para executar uma ação no Systems Manager (p. 1489)
• Não estou autorizado a executar iam:PassRole (p. 1490)
• Quero visualizar minhas chaves de acesso (p. 1490)
• Sou administrador e desejo permitir que outras pessoas tenham acesso ao Systems
Manager (p. 1490)
• Quero permitir que as pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus recursos do Systems
Manager (p. 1491)

Não tenho autorização para executar uma ação no Systems
Manager
Se o AWS Management Console informar que você não está autorizado a executar uma ação, você deverá
entrar em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa que forneceu a
você o seu nome de usuário e senha.
O erro de exemplo a seguir ocorre quando o usuário mateojackson do IAM tenta usar o console para
visualizar detalhes sobre um documento, mas não tem as permissões ssm:GetDocument.
User: arn:aws:ssm::123456789012:user/mateojackson isn't authorized to perform:
ssm:GetDocument on resource: MyExampleDocument
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Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao
recurso MyExampleDocument usando a ação ssm:GetDocument.

Não estou autorizado a executar iam:PassRole
Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar a ação
iam:PassRole, as suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você passe um perfil para o
Systems Manager.
Alguns Serviços da AWS permitem que você transmita um perfil existente para o serviço, em vez de criar
um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço. Para fazer isso, um usuário deve ter permissões
para passar o perfil para o serviço.
O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada marymajor tenta usar o console
para executar uma ação no Systems Manager. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões
concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar a função para o serviço.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação
iam:PassRole.
Se você precisar de ajuda, entre em contato com seu administrador da AWS. Seu administrador é a
pessoa que forneceu a você suas credenciais de login.

Quero visualizar minhas chaves de acesso
Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso
a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se
você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.
As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de
acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações. Gerencie suas chaves
de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

Important
Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a encontrar o ID de
usuário canônico. Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente à sua conta.
Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave
de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em
que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de
acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas,
você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte
Gerenciar chaves de acesso no Guia do usuário do IAM.

Sou administrador e desejo permitir que outras pessoas tenham
acesso ao Systems Manager
Para permitir que outros usuários acessem o Systems Manager, crie uma entidade do IAM (usuário ou
função) para a pessoa ou a aplicação que precisa do acesso. Elas usarão as credenciais dessa entidade
para acessar a AWS. Você deve anexar uma política à entidade que concede a eles as permissões
corretas no Systems Manager.
Para começar a usar imediatamente, consulte Criar os primeiros usuário e grupo delegados do IAM no
Guia do usuário do IAM.
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Quero permitir que as pessoas fora da minha Conta da AWS
acessem meus recursos do Systems Manager
Você pode criar uma função que os usuários de outras contas ou pessoas fora da sua organização podem
usar para acessar seus recursos. Você pode especificar quem é confiável para assumir a função. Para
serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs),
você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.
Para saber mais, consulte o seguinte:
• Para saber se o Systems Manager oferece suporte a esses recursos, consulte Como o AWS Systems
Manager funciona com o IAM (p. 1462).
• Para saber como conceder acesso a seus recursos em todas as Contas da AWS pertencentes a você,
consulte Fornecimento de acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS pertencente a você no
Guia de usuário do IAM.
• Para saber como conceder acesso a seus recursos para terceiros Contas da AWS, consulte
Fornecimento de acesso a Contas da AWS pertencentes a terceiros no Guia do usuário do IAM.
• Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a
usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.
• Para saber a diferença entre usar perfis e políticas baseadas em recursos para acesso entre contas,
consulte Como os perfis do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Guia do usuário do IAM.

Usar funções vinculadas ao serviço do Systems
Manager
O AWS Systems Manager usa funções vinculadas a serviços do AWS Identity and Access Management
(IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao
Systems Manager. As funções vinculadas a serviços são predefinidas pelo Systems Manager e incluem
todas as permissões que o serviço requer para chamar outros Serviços da AWS em seu nome.

Note
Uma função de perfil de serviço é diferente de uma função vinculada a serviço. Umm perfil
de serviço é um tipo de perfil do AWS Identity and Access Management (IAM) que concede
permissões para um AWS service (Serviço da AWS), para que o serviço possa acessar recursos
da AWS. Apenas alguns cenários do Systems Manager exigem uma função de serviço. Ao criar
uma função de serviço para o Systems Manager, você pode escolher as permissões a serem
concedidas, a fim de que elas possam acessar ou interagir com outros recursos da AWS.
O perfil vinculado ao serviço AWSServiceRoleforAmazonSSM do Systems Manager pode ser usado para
o seguinte:
• O recurso de inventário do Systems Manager usa o perfil vinculado ao serviço
AWSServiceRoleforAmazonSSM para coletar metadados de inventário das etiquetas e dos grupos de
recursos.
• O recurso Explorer usa o perfil vinculado ao serviço AWSServiceRoleforAmazonSSM para habilitar
a visualização de OpsData e OpsItems de várias contas. Essa função vinculada ao serviço do também
permite que oExplorerpara criar uma regra gerenciada quando você habilita o Security Hub como uma
fonte de dados doExplorerouOpsCenter.
Tópicos
• Usar perfis para coletar inventário e visualizar OpsData: AWSServiceRoleForAmazonSSM (p. 1492)
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• Usar funções para coletar informações da Conta da AWS para o Systems Manager Explorer:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery (p. 1494)
• Usar funções para criar o OpsData e OpsItems para o Systems Manager Explorer:
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync (p. 1497)
• Usar funções para criar insights operacionais de OpsItems no do Systems Manager OpsCenter:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights (p. 1500)

Usar perfis para coletar inventário e visualizar
OpsData: AWSServiceRoleForAmazonSSM
O AWS Systems Manager usa funções vinculadas a serviços do AWS Identity and Access Management
(IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao
Systems Manager. As funções vinculadas a serviços são predefinidas pelo Systems Manager e incluem
todas as permissões que o serviço requer para chamar outros Serviços da AWS em seu nome.
Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração do Systems Manager porque você não precisa
adicionar as permissões necessárias manualmente. Systems Manager define as permissões de suas
funções vinculadas ao serviço e, a menos que definido em contrário, somente Systems Manager pode
assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões,
e essa política de permissões não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.
Uma função vinculada ao serviço poderá ser excluída somente após excluir seus recursos relacionados.
Isso protege seus recursos do Systems Manager, pois você não pode remover por engano as permissões
para acessar os recursos.
Para obter informações sobre outros serviços compatíveis com funções vinculadas a serviços, consulte
Serviços da AWS que funcionam com o IAM e procure os serviços que apresentam Sim na coluna
Funções vinculadas a serviços. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação da função
vinculada a serviço desse serviço.

Permissões de função vinculada ao serviço do Systems Manager
Systems Manager usa a função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForAmazonSSM - AWS
Systems Manager usa essa função de serviço do IAM para gerenciar os recursos AWS em seu nome.
A função vinculada a serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM confia somente em
ssm.amazonaws.com para assumir essa função.
Dois recursos do Systems Manager usam o perfil vinculado ao serviço:
• O recurso Inventory exige uma função vinculada a serviços. A função permite que o sistema colete
metadados do Inventory das tags e grupos de recursos.
• OExplorerO recurso usa a função vinculada ao serviço para permitir a exibição do OpsData
eOpsItemsDe várias contas da. Essa função vinculada ao serviço também permiteExplorerpara
criar uma regra gerenciada quando você permitir o Security Hub como uma fonte de dados
doExplorerouOpsCenter.

Important
Anteriormente, o console do Systems Manager permitia a você escolher o perfil
AWSServiceRoleForAmazonSSM vinculado ao serviço do IAM gerenciado pela AWS
para usar como perfil de manutenção para suas tarefas. O uso desse perfil e sua política
associada, AmazonSSMServiceRolePolicy, para tarefas de janela de manutenção não é
mais recomendado. Se estiver usando esse perfil para tarefas de janela de manutenção agora,
recomendamos parar de usá-lo. Em vez disso, crie seu próprio perfil do IAM para permitir a
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comunicação entre o Systems Manager e outros Serviços da AWS quando as tarefas da janela
de manutenção são executadas.
Para mais informações, consulte Configurar o Maintenance Windows (p. 735).
A política gerida que é utilizada para fornecer permissões para oAWSServiceRoleForAmazonSSMfunção
éAmazonSSMServiceRolePolicy. Para obter detalhes sobre as permissões necessárias, consulte
Política gerenciada da AWS: AmazonSSMServiceRolePolicy (p. 1477).

Criar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM para o Systems Manager
Você pode usar o console do IAM para criar uma função vinculada ao serviço com o caso de uso do EC2.
Usando comandos para o IAM noAWS Command Line Interface(AWS CLI) ou usando a API do IAM,
crie uma função vinculada ao serviço com ossm.amazonaws.comO nome do serviço. Para obter mais
informações, consulte Criação de uma função vinculada ao serviço no Manual do usuário do IAM.
Se você excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo
processo para recriar a função em sua conta.

Editar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM para o Systems Manager
O Systems Manager não permite que você edite a função vinculada a serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM. Depois que você criar uma função vinculada a serviço, não poderá
alterar o nome da função, pois várias entidades podem fazer referência à função. No entanto, você poderá
editar a descrição da função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editar uma função
vinculada a serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluir uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM para o Systems Manager
Se você não precisar mais usar um recurso ou serviço que exija uma função vinculada ao serviço, é
recomendável exclui-la. Dessa forma, você não terá uma entidade não utilizada que não seja monitorada
ativamente ou mantida. Também é possível usar o console do IAM, a AWS CLI ou a API do IAM para
excluir manualmente a função vinculada ao serviço. Para isso, primeiro você deve limpar manualmente os
recursos de sua função vinculada ao serviço e, em seguida, excluí-la manualmente.
Como a função vinculada ao serviço do AWSServiceRoleForAmazonSSM pode ser usada por vários
recursos, verifique se nenhum deles está usando a função antes de tentar excluí-la.
• Inventory: se você excluir a função vinculada ao serviço usada pelo recurso Inventory, os dados do
Inventory referentes a etiquetas e grupos de recursos não serão mais sincronizados. Você deve limpar
os recursos de sua função vinculada ao serviço antes de exclui-la manualmente.
• Explorer: se você excluir a função vinculada ao serviço usada pelo Explorer, o OpsData entre contas e
entre regiões e os OpsItems não serão mais visíveis.

Note
Se o serviço Systems Manager estiver usando o perfil quando você tentar excluir etiquetas ou
grupos de recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a
operação novamente.

Para excluir recursos do Systems Manager usados por AWSServiceRoleForAmazonSSM
1.

Para excluir etiquetas, consulte Adicionar e excluir etiquetas em um recurso individual.
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2.

Para excluir grupos de recursos, consulte Excluir grupos do AWS Resource Groups.

3.

Para excluir tarefas da janela de manutenção, consulte Atualização ou cancelamento de registros de
tarefas da janela de manutenção (console) (p. 751).

Para excluir manualmente a função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM usando o IAM
Use o console do IAM, a AWS CLI ou a API do IAM para excluir a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM. Para obter mais informações, consulte Excluir uma função vinculada
ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões compatíveis com a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM do Systems Manager
O Systems Manager é compatível com a função vinculadas ao serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM
em todas as Regiões da AWS em que o serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte
Endpoints e cotas do AWS Systems Manager.

Usar funções para coletar informações da Conta
da AWS para o Systems Manager Explorer:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery
O AWS Systems Manager usa funções vinculadas a serviços do AWS Identity and Access Management
(IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao
Systems Manager. As funções vinculadas a serviços são predefinidas pelo Systems Manager e incluem
todas as permissões que o serviço requer para chamar outros Serviços da AWS em seu nome.
Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração do Systems Manager porque você não precisa
adicionar as permissões necessárias manualmente. Systems Manager define as permissões de suas
funções vinculadas ao serviço e, a menos que definido em contrário, somente Systems Manager pode
assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões,
e essa política de permissões não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.
Uma função vinculada ao serviço poderá ser excluída somente após excluir seus recursos relacionados.
Isso protege seus recursos do Systems Manager, pois você não pode remover por engano as permissões
para acessar os recursos.
Para obter informações sobre outros produtos que são compatíveis com as funções vinculadas a serviços,
consulte Serviços da AWS compatíveis com o IAM e procure os serviços que contêm Yes (Sim) na
coluna Service-Linked Role (Função vinculada a serviço). Escolha um Sim com um link para visualizar a
documentação da função vinculada a serviço desse serviço.

Permissões de função vinculada ao serviço para detecção de
conta do Systems Manager
O Systems Manager usa a função vinculada ao serviço chamada
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery. O AWS Systems Manager usa esse perfil de
serviço do IAM para chamar outros Serviços da AWS para descobrir informações sobre a Conta da AWS.
A função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery confia nos
seguintes serviços para assumir a função:
• accountdiscovery.ssm.amazonaws.com
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A política de permissões da função permite que o Systems Manager conclua as seguintes ações nos
recursos especificados:
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:ListAccounts
• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListDelegatedServicesForAccount
• organizations:ListDelegatedAdministrators
Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou
função) crie, edite ou exclua uma função vinculada ao serviço. Para obter mais informações, consulte
Service-linked role permissions (Permissões de função vinculada a serviços) no Guia do usuário do IAM.

Criar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery para o
Systems Manager
Crie uma função vinculada ao serviço. Se você criar uma sincronização de dados de recurso usando
oSystems ManagernoAWS Management Console, é possível criar a função vinculada ao serviço
escolhendo a opçãoCriar função do. Se você deseja criar uma sincronização de dados de recursos
programaticamente, você deve criar a função antes de criar a sincronização de dados de recurso. Você
pode criar a função usando a operação da API CreateServiceLinkedRole.

Editar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery para o
Systems Manager
O Systems Manager não permite que você edite a função vinculada a serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery. Depois que você criar uma função vinculada a
serviço, não poderá alterar o nome da função, pois várias entidades podem fazer referência à função. No
entanto, você poderá editar a descrição da função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte
Editar uma função vinculada a serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluir uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery para o
Systems Manager
Se você não precisar mais usar um recurso ou serviço que requer uma função vinculada a serviço, é
recomendável excluí-la. Dessa forma, você não terá uma entidade não utilizada que não seja monitorada
ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar sua função vinculada ao serviço para excluí-la
manualmente.

Limpar a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery
Antes de usar o IAM para excluir a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery, você primeiro deve excluir todas as
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sincronizações de dados de recursos do Explorer. Para mais informações, consulte Excluir a sincronização
de dados de recursos do Systems Manager Explorer (p. 184).

Note
Se o serviço Systems Manager estiver usando a função quando você tenta excluir os recursos, a
exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Excluir manualmente a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery
Use o console do IAM, a AWS CLI ou a API da AWS para excluir a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery. Para obter mais informações, consulte Excluir
uma função vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões compatíveis com a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery do
Systems Manager
O Systems Manager oferece suporte a funções vinculadas a serviços em todas as regiões em que o
serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e endpoints.
O Systems Manager não oferece suporte ao uso de funções vinculadas a serviços
em todas as regiões em que o serviço está disponível. Você pode usar a função
AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery nas seguintes regiões.
Região da AWS name

Identidade da região

Suporte no
Systems Manager

Leste dos EUA (N. da Virgínia)

us-east-1

Sim

Leste dos EUA (Ohio)

us-east-2

Sim

Oeste dos EUA (N. da Califórnia)

us-west-1

Sim

Oeste dos EUA (Oregon)

us-west-2

Sim

Ásia-Pacífico (Mumbai)

ap-south-1

Sim

Asia Pacific (Osaka)

ap-northeast-3

Sim

Ásia-Pacífico (Seul)

ap-northeast-2

Sim

Ásia-Pacífico (Singapura)

ap-southeast-1

Sim

Ásia-Pacífico (Sydney)

ap-southeast-2

Sim

Ásia-Pacífico (Tóquio)

ap-northeast-1

Sim

Canadá (Central)

ca-central-1

Sim

Europa (Frankfurt)

eu-central-1

Sim

Europa (Irlanda)

eu-west-1

Sim

Europa (Londres)

eu-west-2

Sim

Europa (Paris)

eu-west-3

Sim

América do Sul (São Paulo)

sa-east-1

Sim
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Região da AWS name

Identidade da região

Suporte no
Systems Manager

AWS GovCloud (US)

us-gov-west-1

Não

Usar funções para criar o OpsData e
OpsItems para o Systems Manager Explorer:
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync
O AWS Systems Manager usa funções vinculadas a serviços do AWS Identity and Access Management
(IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao
Systems Manager. As funções vinculadas a serviços são predefinidas pelo Systems Manager e incluem
todas as permissões que o serviço requer para chamar outros Serviços da AWS em seu nome.
Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração do Systems Manager porque você não precisa
adicionar as permissões necessárias manualmente. Systems Manager define as permissões de suas
funções vinculadas ao serviço e, a menos que definido em contrário, somente Systems Manager pode
assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões,
e essa política de permissões não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.
Uma função vinculada ao serviço poderá ser excluída somente após excluir seus recursos relacionados.
Isso protege seus recursos do Systems Manager, pois você não pode remover por engano as permissões
para acessar os recursos.
Para obter informações sobre outros produtos que são compatíveis com as funções vinculadas a serviços,
consulte Serviços da AWS compatíveis com o IAM e procure os serviços que contêm Yes (Sim) na
coluna Service-Linked Role (Função vinculada a serviço). Escolha um Sim com um link para visualizar a
documentação da função vinculada a serviço desse serviço.

Permissões de função vinculada ao serviço para sincronização
de OpsData do Systems Manager
Systems Manager usa a função vinculada ao serviço denominada
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync - AWS Systems Manager usa essa função de
serviço do IAM para o Systems Manager Explorer para criar OpsData e OpsItems.
A função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync confia nos
seguintes serviços para assumir a função:
• opsdatasync.ssm.amazonaws.com
A política de permissões da função permite que o Systems Manager conclua as seguintes ações nos
recursos especificados:
• O Systems Manager Explorer exige que uma função vinculada ao serviço conceda permissão para
atualizar uma descoberta de segurança quando um OpsItem é atualizado, criar e atualizar um OpsItem,
e desativar a origem dos dados do Security Hub quando uma regra gerenciada do SSM é excluída pelos
clientes.
A política gerida que é utilizada para fornecer permissões para
oAWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSyncfunção
éAWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy. Para obter
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detalhes sobre as permissões necessárias, consulte Política gerenciada da AWS:
AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy (p. 1484).
Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou
função) crie, edite ou exclua uma função vinculada ao serviço. Para obter mais informações, consulte
Service-linked role permissions (Permissões de função vinculada a serviços) no Guia do usuário do IAM.

Criar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync para o
Systems Manager
Você não precisa criar manualmente uma função vinculada a serviço. Quando você habilita o Explorer no
AWS Management Console, o Systems Manager cria a função vinculada ao serviço para você.

Important
Essa função vinculada ao serviço pode ser exibida em sua conta se você concluiu uma ação
em outro serviço que usa os recursos compatíveis com essa função. Além disso, se você
estava usando o serviço Systems Manager antes de 1º de janeiro de 2017, quando começou
a oferecer suporte às funções vinculadas a serviços, o Systems Manager criou a função
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync em sua conta. Para saber mais, consulte
Uma nova função apareceu na minha conta do IAM.
Se você excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo
processo para recriar a função em sua conta. Quando você habilita o Explorer no AWS Management
Console, o Systems Manager cria a função vinculada ao serviço novamente.
Você também pode usar o console do IAM para criar uma função vinculada ao serviço com o caso de
uso Função de serviço da AWS para AWS Systems Manager. Na AWS CLI ou na API do AWS, crie uma
função vinculada ao serviço com o nome de serviço ssm.amazonaws.com. Para obter mais informações,
consulte Criar uma função vinculada ao serviço no Manual do usuário do IAM. Se você excluir essa função
vinculada ao serviço, será possível usar esse mesmo processo para criar a função novamente.

Editar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync para o
Systems Manager
O Systems Manager não permite que você edite a função vinculada a serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync. Depois que você criar uma função vinculada a
serviço, não poderá alterar o nome da função, pois várias entidades podem fazer referência à função. No
entanto, você poderá editar a descrição da função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte
Editar uma função vinculada a serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluir uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync para o
Systems Manager
Se você não precisar mais usar um recurso ou serviço que requer uma função vinculada a serviço, é
recomendável excluí-la. Dessa forma, você não terá uma entidade não utilizada que não seja monitorada
ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos de sua função vinculada ao serviço
antes de exclui-la manualmente.

Note
Se o serviço Systems Manager estiver usando a função quando você tenta excluir os recursos, a
exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.
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O procedimento para excluirSystems ManagerRecursos do usados
peloAWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSyncdepende se você
configurouExplorerouOpsCenterPara integrar com o Security Hub.

Para excluir recursos do Systems Manager usados pela função
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync
• Para encerrarExplorerde criar novosOpsItemspara ver as descobertas do Security Hub,Como parar de
receber descobertas (p. 186).
• Para encerrarOpsCenterde criar novosOpsItemspara ver as descobertas do Security Hub,Como parar de
receber descobertas (p. 241).
Para excluir manualmente a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync usando o IAM
Use o console do IAM, a AWS CLI ou a API da AWS para excluir a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync. Para obter mais informações, consulte Excluir
uma função vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões compatíveis com a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync do
Systems Manager
O Systems Manager oferece suporte a funções vinculadas a serviços em todas as regiões em que o
serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte Endpoints e cotas do AWS Systems
Manager.
O Systems Manager não oferece suporte ao uso de funções vinculadas a serviços
em todas as regiões em que o serviço está disponível. Você pode usar a função
AWSServiceRoleForSystemsManagerOpsDataSync nas seguintes regiões.
Região da AWS name

Identidade da região

Suporte no
Systems Manager

Leste dos EUA (N. da Virgínia)

us-east-1

Sim

Leste dos EUA (Ohio)

us-east-2

Sim

Oeste dos EUA (N. da Califórnia)

us-west-1

Sim

Oeste dos EUA (Oregon)

us-west-2

Sim

Ásia-Pacífico (Mumbai)

ap-south-1

Sim

Asia Pacific (Osaka)

ap-northeast-3

Sim

Ásia-Pacífico (Seul)

ap-northeast-2

Sim

Ásia-Pacífico (Singapura)

ap-southeast-1

Sim

Ásia-Pacífico (Sydney)

ap-southeast-2

Sim

Ásia-Pacífico (Tóquio)

ap-northeast-1

Sim

Canadá (Central)

ca-central-1

Sim

Europa (Frankfurt)

eu-central-1

Sim
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Região da AWS name

Identidade da região

Suporte no
Systems Manager

Europa (Irlanda)

eu-west-1

Sim

Europa (Londres)

eu-west-2

Sim

Europa (Paris)

eu-west-3

Sim

Europa (Estocolmo)

eu-north-1

Sim

América do Sul (São Paulo)

sa-east-1

Sim

us-gov-west-1

Não

AWS GovCloud (US)

Usar funções para criar insights operacionais de
OpsItems no do Systems Manager OpsCenter:
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights
O AWS Systems Manager usa funções vinculadas a serviços do AWS Identity and Access Management
(IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao
Systems Manager. As funções vinculadas a serviços são predefinidas pelo Systems Manager e incluem
todas as permissões que o serviço requer para chamar outros Serviços da AWS em seu nome.
Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração do Systems Manager porque você não precisa
adicionar as permissões necessárias manualmente. Systems Manager define as permissões de suas
funções vinculadas ao serviço e, a menos que definido em contrário, somente Systems Manager pode
assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões,
e essa política não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.
Uma função vinculada ao serviço poderá ser excluída somente após excluir seus recursos relacionados.
Isso protege seus recursos do Systems Manager, pois você não pode remover por engano as permissões
para acessar os recursos.
Para obter informações sobre outros produtos que são compatíveis com funções vinculadas a serviços,
consulte Serviços da AWS compatíveis com o IAM e procure os serviços que contêm Yes (Sim) na
coluna Service-linked role (Função vinculada a serviço). Escolha um Sim com um link para visualizar a
documentação da função vinculada a serviço desse serviço.

Permissões de função vinculada ao serviço para OpsItems de
insight operacional do Systems Manager
O Systems Manager usa a função vinculada ao serviço chamada
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights. O AWS Systems Manager usa essa função de serviço
do IAM para criar e atualizar insights operacionais de OpsItems no Systems Manager OpsCenter.
A função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights confia nos seguintes
serviços para assumir a função:
• opsinsights.ssm.amazonaws.com
A política de permissões da função permite que o Systems Manager conclua as seguintes ações nos
recursos especificados:
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowCreateOpsItem",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:CreateOpsItem",
"ssm:AddTagsToResource"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowAccessOpsItem",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:UpdateOpsItem",
"ssm:GetOpsItem"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight": "true"
}
}
}
]

}

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou
função) crie, edite ou exclua uma função vinculada ao serviço. Para obter mais informações, consulte
Service-linked role permissions (Permissões de função vinculada a serviços) no Guia do usuário do IAM.

Criar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights para o
Systems Manager
Crie uma função vinculada ao serviço. Se você habilitar insights operacionais usandoSystems
ManagernoAWS Management Console, é possível criar a função vinculada ao serviço escolhendo a
opçãoHabilitar o.

Editar uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights para o
Systems Manager
O Systems Manager não permite que você edite a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights. Depois que criar uma função vinculada ao serviço,
você não poderá alterar o nome da função, pois várias entidades podem fazer referência a ela. No entanto,
será possível editar a descrição da função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editar
uma função vinculada a serviço no Guia do usuário do IAM.
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Excluir uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights para o
Systems Manager
Se você não precisar mais usar um recurso ou serviço que requer uma função vinculada a serviço, é
recomendável excluí-la. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada
ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar sua função vinculada ao serviço para excluí-la
manualmente.

Limpar a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights
Antes de poder usar o IAM para excluir uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights, primeiro é necessário desabilitar os insights
operacionais no OpsCenter do Systems Manager. Para mais informações, consulte Trabalhar com insights
operacionais (p. 226).

Excluir manualmente a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights
Use o console do IAM, a AWS CLI ou a API da AWS para excluir a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights. Para obter mais informações, consulte Excluir uma
função vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões compatíveis com a função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights do Systems
Manager
O Systems Manager não oferece suporte ao uso de funções vinculadas a serviços em todas as regiões em
que o serviço está disponível. Você pode usar a função WSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights nas
regiões a seguir.
Nome da região

Identidade da região

Suporte no
Systems Manager

Leste dos EUA (N. da Virgínia)

us-east-1

Sim

Leste dos EUA (Ohio)

us-east-2

Sim

Oeste dos EUA (N. da Califórnia)

us-west-1

Sim

Oeste dos EUA (Oregon)

us-west-2

Sim

Ásia-Pacífico (Mumbai)

ap-south-1

Sim

Ásia-Pacífico (Tóquio)

ap-northeast-1

Sim

Ásia-Pacífico (Seul)

ap-northeast-2

Sim

Ásia-Pacífico (Singapura)

ap-southeast-1

Sim

Ásia-Pacífico (Sydney)

ap-southeast-2

Sim

ap-east-1

Sim

ca-central-1

Sim

Ásia-Pacífico (Hong Kong)
Canadá (Central)
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Nome da região

Identidade da região

Suporte no
Systems Manager

eu-central-1

Sim

Europa (Irlanda)

eu-west-1

Sim

Europa (Londres)

eu-west-2

Sim

Europa (Paris)

eu-west-3

Sim

Europa (Estocolmo)

eu-north-1

Sim

Europa (Milão)

eu-south-1

Sim

sa-east-1

Sim

Oriente Médio (Bahrein)

me-south-1

Sim

África (Cidade do Cabo)

af-south-1

Sim

AWS GovCloud (US)

us-gov-west-1

Sim

AWS GovCloud (US)

us-gov-east-1

Sim

Europa (Frankfurt)

América do Sul (São Paulo)

Registrar em log e monitorar no AWS Systems
Manager
O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e da
performance do AWS Systems Manager e de suas soluções da AWS. É necessário coletar dados de
monitoramento de todas as partes da solução da AWS para depurar uma falha de vários pontos com
mais facilidade, caso ocorra. A AWS fornece várias ferramentas para monitorar os recursos do Systems
Manager e responder a possíveis incidentes.
AWS CloudTrailLogs do
O CloudTrail fornece um registro de ações executadas por um usuário, uma função ou um AWS
service (Serviço da AWS) no Systems Manager. Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é
possível determinar a solicitação feita para o Systems Manager, o endereço IP no qual a solicitação
foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita, além de detalhes adicionais. Para mais
informações, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS
CloudTrail (p. 1526).
Alarmes do Amazon CloudWatch
Usando alarmes do Amazon CloudWatch, você observa uma única métrica durante um período
especificado para suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e outros
recursos. Se a métrica exceder determinado limite, uma notificação será enviada para um tópico do
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou para uma política do AWS Auto Scaling. Os
alarmes do CloudWatch não invocam ações só porque estão em um determinado estado. O estado
deve ter sido alterado e mantido por uma quantidade especificada de períodos. Para obter mais
informações, consulte Uso de alarmes do Amazon CloudWatch no Manual do usuário do Amazon
CloudWatch.
Painéis do Amazon CloudWatch
Os painéis do CloudWatch são páginas iniciais personalizáveis no console do CloudWatch que você
pode usar para monitorar seus recursos em uma única visualização, mesmo os recursos distribuídos
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em Regiões da AWS diferentes. Você pode usar os painéis do CloudWatch para criar visualizações
personalizadas das métricas e dos alarmes para os recursos da AWS. Para mais informações,
consulte Painéis do Amazon CloudWatch hospedados pelo Systems Manager (p. 242).
Amazon EventBridge
Usando o Amazon EventBridge, você pode configurar regras do para alertá-lo sobre alterações nos
recursos do Systems Manager e direcionar o EventBridge para executar ações com base no conteúdo
desses eventos. O EventBridge fornece suporte a uma série de eventos que são emitidos por vários
recursos do Systems Manager. Para mais informações, consulte Monitorar eventos do Systems
Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534).
Amazon CloudWatch Logs e logs do SSM Agent
O SSM Agent grava informações sobre execuções, ações programadas, erros e status de integridade
em arquivos de log para cada nó. É possível visualizar arquivos de log conectando-se manualmente
a um nó. Recomendamos enviar automaticamente dados de log do agente para um grupo de
log no CloudWatch Logs para análise. Para obter mais informações, consulte Enviar logs de nós
para o CloudWatch Logs unificado (agente do CloudWatch) (p. 1512) e Visualizar logs do SSM
Agent (p. 138).
AWS Systems Manager Compatibilidade
Você pode usar a Conformidade, um recurso do AWS Systems Manager, para verificar a
conformidade dos patches e as inconsistências de configuração em sua frota de nós gerenciados.
Você pode coletar e agregar dados de várias Contas da AWS e Regiões da AWS e depois fazer
buscas detalhadas em recursos específicos que não forem compatíveis. Por padrão, Compliance
(Conformidade) exibe dados de conformidade atuais sobre a aplicação de patches no Patch
Manager, um recurso do AWS Systems Manager e associações no State Manager, um recurso
do AWS Systems Manager. Para mais informações, consulte Conformidade com o AWS Systems
Manager (p. 868).
AWS Systems Manager Explorer
O Explorer, um recurso do AWS Systems Manager é um painel de operações personalizável que
relata informações sobre os recursos da AWS. O Explorer exibe uma visualização agregada dos
dados de operações (OpsData) para suas Contas da AWS e em todas as Regiões da AWS. No
Explorer, os OpsData incluem metadados sobre suas instâncias do EC2, detalhes de conformidade
de patches e itens de trabalho operacionais (OpsItems). O Explorer fornece contexto sobre como os
OpsItems são distribuídos em suas unidades de negócios ou aplicativos, a tendência ao longo do
tempo e como eles variam de acordo com a categoria. Você pode agrupar e filtrar informações no
Explorer para se concentrar em itens que são relevantes para você e que exigem ação. Para mais
informações, consulte AWS Systems Manager Explorer (p. 165).
AWS Systems Manager OpsCenter
O OpsCenter, um recurso do AWS Systems Manager, fornece um local central onde engenheiros de
operações e profissionais de TI podem visualizar, investigar e resolver itens de trabalho operacionais
(OpsItems) relacionados aos recursos da AWS. O OpsCenter agrega e padroniza OpsItems em
todos os serviços, fornecendo dados de investigação contextual sobre cada OpsItem, OpsItems
relacionados e recursos relacionados. O OpsCenter também fornece runbooks de automação do
AWS Systems Manager que é possível usar para resolver problemas rapidamente. O OpsCenter é
integrado ao Amazon EventBridge. Isso significa que você pode criar regras do EventBridge que criam
automaticamente OpsItems para qualquer AWS service (Serviço da AWS) que publique eventos no
EventBridge. Para mais informações, consulte AWS Systems Manager OpsCenter (p. 190).
Amazon Simple Notification Service
É possível configurar o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações
sobre o status dos comandos que você envia usando oRun CommandouMaintenance Windows,
recursos doAWS Systems Manager. O Amazon SNS coordena e gerencia a entrega e o envio de
notificações a clientes e endpoints que assinam tópicos do Amazon SNS. Você pode receber uma
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notificação sempre que um comando muda para um novo estado ou atinge um estado específico,
como Failed ou Timed Out. Nos casos em que você envia um comando para vários nós, você
pode receber uma notificação para cada cópia do comando enviado para um nó específico. Para mais
informações, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
AWS Trusted Advisor e AWS Health Dashboard
O Trusted Advisor conta com as melhores práticas aprendidas com o atendimento a centenas
de milhões de clientes da AWS. O Trusted Advisor inspeciona seu ambiente da AWS e faz
recomendações quando há oportunidades para economizar dinheiro, melhorar a performance e
a disponibilidade do sistema e ajuda a corrigir falhas de segurança. Todos os clientes da AWS
têm acesso a cinco verificações do Trusted Advisor. Os clientes com um plano de suporte AWS
Support Business ou Enterprise podem ver todas as verificações do Trusted Advisor. Para obter mais
informações, consulte AWS Trusted Advisor no Guia do usuário doAWS Support e o Guia do usuário
do .AWS Health
Mais informações
• Monitorar o AWS Systems Manager (p. 1511)

Validação de conformidade do AWS Systems
Manager
Este tópico aborda a conformidade do AWS Systems Manager com programas de garantia de terceiros.
Para obter informações sobre como visualizar dados de conformidade para os nós gerenciados, consulte
Conformidade com o AWS Systems Manager (p. 868).
Auditores de terceiros avaliam a segurança e a conformidade do Systems Manager como parte de vários
programas de conformidade da AWS. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.
Para obter uma lista de Serviços da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte
Serviços da AWS no escopo pelo programa de conformidade. Para obter informações gerais, consulte
Programas de conformidade da AWS.
É possível fazer download de relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais
informações, consulte Baixar relatórios no AWS Artifact.
Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Systems Manager é determinada pela confidencialidade
dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis.
A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:
• Guias de início rápido de segurança e compatibilidade: esses guias de implantação abordam as
considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de linha de base
focados em conformidade e segurança na AWS.
• Whitepaper Architecting for HIPAA Security and Compliance: este whitepaper descreve como as
empresas podem usar a AWS para criar aplicações em conformidade com a HIPAA.
• Recursos de conformidade da AWS: essa coleção de manuais e guias pode ser aplicada a seu setor e
local.
• Avaliar recursos com regras no AWS Config Developer Guide (Guia do desenvolvedor do CCI): o serviço
AWS Config avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas,
diretrizes do setor e regulamentos.
• AWS Security Hub: esse AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do estado
de sua segurança na AWS que ajuda você a conferir sua conformidade com padrões e práticas
recomendadas de segurança do setor.
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Resiliência no AWS Systems Manager
A infraestrutura global da AWS se baseia em Regiões da AWS e zonas de disponibilidade. A Regiões da
AWS oferece várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente que são conectadas com
baixa latência, throughputs elevadas e em redes altamente redundantes. Com as zonas de disponibilidade,
é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre
as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas
e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.
Para obter mais informações sobre Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte Infraestrutura
global da AWS.

Segurança da infraestrutura no AWS Systems
Manager
Como um serviço gerenciado, o AWS Systems Manager é protegido pelos procedimentos de segurança de
rede global da AWS descritos nas práticas recomendadas de segurança, identidade e compatibilidade.
Você usa chamadas de API publicadas pela AWS para acessar o Systems Manager por meio da rede.
Os clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior. Recomendamos
TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem ter suporte a conjuntos de criptografia com perfect
forward secrecy (PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman
(ECDHE). A maioria dos sistemas modernos como Java 7 e versões posteriores oferece suporte a esses
modos.
Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de
acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o AWS Security Token
Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Análise de vulnerabilidade e configuração no AWS
Systems Manager
A AWS se encarrega das tarefas básicas de segurança, como aplicação de patches em bancos de dados e
sistemas operacionais (SOs) convidados, a configuração de firewalls e a recuperação de desastres. Esses
procedimentos foram revisados e certificados por terceiros certificados. Para obter mais detalhes, consulte
os seguintes recursos da :
• Validação de conformidade do AWS Systems Manager (p. 1505)
• Modelo de responsabilidade compartilhada
• Práticas recomendadas de segurança, identidade e conformidade

Melhores práticas de segurança do Systems
Manager
O AWS Systems Manager oferece uma série de recursos de segurança a serem considerados no
desenvolvimento e na implementação das suas próprias políticas de segurança. As melhores práticas a
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seguir são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas
recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes no seu ambiente, trate-as como considerações
úteis em vez de requisitos.
Tópicos
• Melhores práticas de segurança preventivas do Systems Manager (p. 1507)
• Melhores práticas de auditoria e monitoramento do Systems Manager (p. 1509)

Melhores práticas de segurança preventivas do
Systems Manager
As seguintes práticas recomendadas do Systems Manager podem ajudar a evitar incidentes de segurança.
Implemente o acesso de privilégio mínimo
Ao conceder permissões, você decide quem receberá quais permissões para quais recursos do
Systems Manager. Você permite ações específicas que quer permitir nesses recursos. Portanto, você
deve conceder somente as permissões necessárias para executar uma tarefa. A implementação do
privilégio de acesso mínimo é fundamental para reduzir o risco de segurança e o impacto que pode
resultar de erros ou usuários mal-intencionados.
As ferramentas a seguir estão disponíveis para implementar o privilégio de acesso mínimo:
• Políticas de usuário do IAM e Limites de permissões para entidades do IAM
• Políticas de controle de serviço
Use os parâmetros SecureString para criptografar e proteger dados secretos
Em Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager, um parâmetro SecureString
representa quaisquer dados sigilosos que precisem ser armazenados e referenciados com segurança.
Se você tiver dados que não deseja que os usuários alterem ou façam referência em texto simples,
como senhas ou chaves de licença, crie esses parâmetros usando o tipo de dados SecureString.
O Parameter Store usa uma AWS KMS key no AWS Key Management Service (AWS KMS) para
criptografar o valor do parâmetro. O AWS KMS usa uma chave gerenciada pelo cliente ou uma Chave
gerenciada pela AWS ao criptografar o valor do parâmetro. Para segurança máxima, recomendamos
usar sua própria chave do KMS. Se você usar a Chave gerenciada pela AWS, qualquer usuário
com permissão para executar as ações GetParameter e GetParameters em sua conta poderá
visualizar ou recuperar o conteúdo de todos os parâmetros SecureString. Se você estiver usando
chaves gerenciadas pelo cliente para criptografar seus valores SecureString de segurança, será
possível usar políticas de chave e políticas do IAM para gerenciar permissões para criptografar e
descriptografar parâmetros. Não é possível estabelecer políticas de controle de acesso para essas
operações ao usar as chaves gerenciadas pelo cliente.
Para obter mais informações, consulte Restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager usando
políticas do IAM (p. 275) e Como o AWS Systems ManagerParameter Store usa o AWS KMS no
Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service.
Defina allowedValues e allowedPattern para parâmetros do documento
Você pode validar a entrada do usuário de parâmetros de documentos do Systems Manager
(documentos SSM) definindo allowedValues e allowedPattern. Para allowedValues,
defina uma matriz de valores permitidos para o parâmetro. Se um usuário inserir um valor que não é
permitido, a execução falhará ao iniciar. Para allowedPattern, defina uma expressão regular que
valida se a entrada do usuário corresponde ao padrão definido para o parâmetro. Se a entrada do
usuário não corresponder ao padrão permitido, a execução não será iniciada.
Para obter mais informações sobre allowedValues e allowedPattern, consulte Elementos de
dados do documento SSM (p. 1382).
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Bloquear compartilhamento público de documentos
A menos que seu caso de uso exija que o compartilhamento público seja permitido, recomendamos
ativar a configuração de bloqueio de compartilhamento público para seus documentos do SSM
noPreferences (Preferências)No console de Documentos do Systems Manager.
Usar endpoints da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e VPC
É possível usar a Amazon VPC para executar os recursos da AWS em uma rede virtual definida por
você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu datacenter,
com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.
Ao implementar um endpoint da VPC, você pode conectar de forma privada a VPC aos Serviços da
AWS compatíveis e aos serviços do endpoint da VPC desenvolvidos pelo AWS PrivateLink sem exigir
um gateway da Internet, um dispositivo NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do AWS Direct
Connect. As instâncias na sua VPC não exigem que endereços IP públicos se comuniquem com
recursos no serviço. O tráfego entre a sua VPC e os outros serviços não sai da rede da Amazon.
Para obter mais informações sobre a segurança da Amazon VPC, consulte Criar um endpoint da
VPC (p. 30) e Privacidade do tráfego de trabalho na Internet na Amazon VPC no Guia do usuário da
Amazon VPC.
RestrictSession ManagerUsuários do para sessões usando comandos interativos
O Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, fornece vários métodos para iniciar
sessões (p. 1010) em nós gerenciados. Para as conexões mais seguras, é possível exigir que os
usuários se conectem usando o método de comandos interativos para limitar a interação do usuário a
uma sequência de comandos ou um comando específico. Isso ajuda a gerenciar as ações interativas
que um usuário pode executar. Para mais informações, consulte Iniciar uma sessão (comandos
interativos e não interativos) (p. 1014).
Forneça permissões de nó temporárias para fluxos de trabalho de automação
Durante um fluxo de trabalho da Automação, um recurso do AWS Systems Manager, os nós podem
precisar de permissões necessárias apenas para essa execução, mas não para outras operações
do Systems Manager. Por exemplo, um fluxo de trabalho do Automation pode exigir que um nó
gerenciado chame uma operação específica da API ou acesse um recurso da AWS especificamente
durante o fluxo de trabalho. Se essas chamadas ou recursos forem aqueles aos quais você deseja
limitar o acesso, é possível fornecer permissões temporárias e complementares para os nós dentro do
próprio runbook do Automation, em vez de adicionar as permissões ao seu perfil da instância do IAM.
No final do fluxo de trabalho da automação, as permissões temporárias serão removidas. Para obter
mais informações, consulte Fornecer permissões de instância temporária com automações do AWS
Systems Manager no Blog de gerenciamento e governança da AWS.
KeepAWSeSystems ManagerFerramentas atualizadas
A AWS lança regularmente versões atualizadas de ferramentas e plugins que é possível usar em
suas operações da AWS e do Systems Manager. Manter esses recursos atualizados garante que
os usuários e nós em sua conta tenham acesso às funcionalidades e recursos de segurança mais
recentes nessas ferramentas.
• SSM Agent – AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é um software da Amazon que pode ser
instalado e configurado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), em
um servidor on-premises ou em uma máquina virtual (VM). O SSM Agent possibilita que o Systems
Manager atualize, gerencie e configure esses recursos. Recomendamos verificar se há novas
versões ou automatizar atualizações para o agente pelo menos a cada duas semanas. Para obter
mais informações, consulte Automatizar atualizações do SSM Agent (p. 141).
• AWS CLI: a AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que
permite interagir com os Serviços da AWS usando comandos no shell da linha de comando. Para
atualizar a AWS CLI, execute o mesmo comando usado para instalar a AWS CLI. Recomendamos
criar uma tarefa programada em sua máquina local para executar o comando adequado para o
sistema operacional pelo menos uma vez a cada duas semanas. Para obter informações sobre

1508

AWS Systems Manager Guia do usuário
Melhores práticas de auditoria e
monitoramento do Systems Manager

como instalar comandos, consulte Instalar a versão 2 da AWS CLI no Guia do usuário da AWS
Command Line Interface.
• AWS Tools for Windows PowerShell: o Tools for Windows PowerShell é um conjunto de módulos do
PowerShell, criado com base na funcionalidade exposta pelo AWS SDK para .NET. O AWS Tools
for Windows PowerShell permite que você faça script de operações em seus recursos da AWS
na linha de comando do PowerShell. Periodicamente, à medida que versões atualizadas do Tools
for Windows PowerShell são lançadas, você deve atualizar a versão que está sendo executada
localmente. Para obter mais informações, consulte Atualizar o AWS Tools for Windows PowerShell
no Windows ou Atualizar o AWS Tools for Windows PowerShell no Linux ou macOS no Guia do
usuário do IAM Policy Simulator.
• Plugin do Session Manager: se os usuários em sua organização com permissões para usar o
Session Manager quiserem se conectar a um nó usando a AWS CLI, eles deverão primeiro instalar
o plugin do Session Manager em suas máquinas locais. Para atualizar o plugin, execute o mesmo
comando usado para instalar o plugin. Recomendamos criar uma tarefa programada em sua
máquina local para executar o comando adequado para o sistema operacional pelo menos uma vez
a cada duas semanas. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Instale o plugin do Session
Manager para a AWS CLI (p. 1002).
• Agente do CloudWatch: você pode configurar e usar o agente do CloudWatch para coletar métricas
e logs das instâncias do EC2, instâncias on-premises e máquinas virtuais (VMs). Esses logs podem
ser enviados para o Amazon CloudWatch Logs para monitoramento e análise. Recomendamos
verificar se há novas versões ou automatizar atualizações para o agente pelo menos a cada duas
semanas. Para obter as atualizações mais simples, use a Configuração rápida do AWS Systems
Manager. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager Quick Setup (p. 151).

Melhores práticas de auditoria e monitoramento do
Systems Manager
As práticas recomendadas a seguir para o Systems Manager podem ajudar a detectar pontos fracos e
incidentes potenciais de segurança.
Identificar e auditar todos os seusSystems Managerrecursos
A identificação de seus ativos de TI é um aspecto essencial de governança e segurança. É necessário
identificar todos os seus recursos do Systems Manager para avaliar sua postura de segurança e agir
em possíveis áreas de pontos fracos.
Use o Tag Editor para identificar recursos sensíveis quanto a segurança ou auditoria, depois use
essas tags quando precisar procurar por esses recursos. Para obter mais informações, consulte
Localizar recursos para etiquetar no Guia do usuário do AWS Resource Groups.
Crie grupos de recursos para seus recursos do Systems Manager. Para obter mais informações,
consulte O que são grupos de recursos?
Implementar monitoramento usando ferramentas de monitoramento do Amazon CloudWatch
O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da segurança, da
disponibilidade e da performance do Systems Manager e das suas soluções da AWS. O Amazon
CloudWatch fornece várias ferramentas e serviços para ajudar você a monitorar o Systems Manager
e seus outros Serviços da AWS. Para obter mais informações, consulte Enviar logs de nós para o
CloudWatch Logs unificado (agente do CloudWatch) (p. 1512) e Monitorar eventos do Systems
Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534).
Uso do CloudTrail
O AWS CloudTrail fornece um registro das ações executadas por um usuário, uma função ou um
AWS service (Serviço da AWS) no Systems Manager. Usando as informações coletadas pelo
CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita para o Systems Manager, o endereço IP no qual a
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solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita, além de detalhes adicionais. Para mais
informações, consulte Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS
CloudTrail (p. 1526).
Ativar o AWS Config
O AWS Config permite analisar, auditar e avaliar as configurações dos recursos da AWS. O AWS
Config monitora as configurações de recursos, permitindo avaliar as configurações registradas em
relação às configurações seguras desejadas. Com o AWS Config, você pode analisar alterações
feitas nas configurações e relacionamentos entre os recursos da AWS, examinar os detalhes do
histórico de configuração de recursos e determinar a conformidade geral em relação às configurações
especificadas em diretrizes internas. Isso pode ajudar a simplificar a auditoria de conformidade,
a análise de segurança, o gerenciamento de alterações e a solução de problemas operacionais.
Para obter mais informações, consulte Configuração do AWS Config com o console no Guia do
desenvolvedor do AWS Config. Ao especificar os tipos de recurso que devem ser gravados, inclua os
recursos do Systems Manager.
Monitorar as recomendações de segurança da AWS
Verifique regularmente as recomendações de segurança publicadas no Trusted Advisor para sua
Conta da AWS. Você pode fazer isso programaticamente usando describe-trusted-advisor-checks.
Além disso, monitore ativamente o endereço de e-mail registrado como principal para cada uma
de suas Contas da AWS. A AWS usará esse e-mail para entrar em contato e notificá-lo sobre os
problemas de segurança que surgirem e que possam afetar você.
Problemas operacionais da AWS com grande impacto são publicados no AWS Service Health
Dashboard. Problemas operacionais também são publicados em contas individuais por meio do
Personal Health Dashboard. Para obter mais informações, consulte a documentação da AWS Health.
Mais informações
• Práticas recomendadas de segurança, identidade e conformidade
• Getting Started: Follow Security Best Practices as You Configure Your AWS Resources (Blog de
segurança da AWS)
• Práticas recomendadas de segurança no IAM
• Práticas recomendadas de segurança no AWS CloudTrail
• Práticas recomendadas de segurança para o Amazon S3
• Práticas recomendadas de segurança para o AWS Key Management Service
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Monitorar o AWS Systems Manager
O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e da
performance do AWS Systems Manager e de suas soluções da AWS. Você deve coletar dados de
monitoramento de todas as partes da solução da AWS para facilitar a depuração de uma falha de
vários pontos, caso ela ocorra. Antes de começar a monitorar o Systems Manager, crie um plano de
monitoramento que inclua as respostas para as seguintes perguntas:
• Quais são seus objetivos de monitoramento?
• Quais recursos você vai monitorar?
• Com que frequência você vai monitorar esses recursos?
• Quais ferramentas de monitoramento você usará?
• Quem realiza as tarefas de monitoramento?
• Quem deve ser notificado quando algo der errado?
Depois de definir seus objetivos de monitoramento e criar seu plano de monitoramento, a próxima
etapa é estabelecer uma linha de base para a performance normal do Systems Manager em seu
ambiente. Você deve medir a performance do Systems Manager em vários momentos e em condições
de cargas diferentes. Ao monitorar o Systems Manager, você deve armazenar um histórico de dados de
monitoramento coletados. Você poderá comparar a performance atual do Systems Manager com esses
dados históricos para ajudar a identificar padrões de performance normais e anomalias de performance, e
criar métodos para resolvê-los.
Por exemplo, você pode monitorar o sucesso ou a falha de operações, como fluxos de trabalho de
automação, a aplicação de linhas de base de patch, eventos de janela de manutenção e conformidade de
configuração. A automação é um recurso do AWS Systems Manager.
Você também pode monitorar a utilização da CPU, a E/S do disco e a utilização da rede dos nós
gerenciados. Quando a performance estiver fora da linha de base estabelecida, talvez seja necessário
reconfigurar ou otimizar o nó para reduzir a utilização da CPU, melhorar a E/S de disco ou reduzir o tráfego
de rede. Para obter mais informações, consulte Monitorar instâncias do Amazon EC2 no Guia do usuário
do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
Tópicos
• Ferramentas de monitoramento (p. 1511)
• Enviar logs de nós para o CloudWatch Logs unificado (agente do CloudWatch) (p. 1512)
• Enviar logs do SSM Agent ao CloudWatch Logs (p. 1522)
• Monitoramento das automações (p. 1524)
• Monitorar métricas do Run Command com o Amazon CloudWatch (p. 1525)
• Registrar em log chamadas de API do AWS Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526)
•
•
•
•

Registro de saída de ações do Automation em log com o CloudWatch Logs (p. 1529)
Configurar o Amazon CloudWatch Logs para Run Command (p. 1532)
Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534)
Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do Amazon SNS (p. 1546)

Ferramentas de monitoramento
O conteúdo deste capítulo fornece informações sobre como usar as ferramentas disponíveis para
monitorar o Systems Manager e outros recursos da AWS. Para obter uma lista mais completa de
ferramentas, consulte Registrar em log e monitorar no AWS Systems Manager (p. 1503).
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Enviar logs de nós para o CloudWatch Logs
unificado (agente do CloudWatch)
Você pode configurar e usar o agente do Amazon CloudWatch para coletar métricas e logs de seus
nós em vez de usar o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) para essas tarefas. O agente do
CloudWatch permite reunir mais métricas sobre instâncias do EC2 do que as disponíveis usando o
SSM Agent. Além disso, você pode coletar métricas de servidores on-premises usando o agente do
CloudWatch.
Você pode também armazenar as definições de configuração no Systems Manager Parameter Store para
uso com o agente do CloudWatch. O Parameter Store é um recurso do AWS Systems Manager.

Note
O AWS Systems Manager é compatível com a migração do SSM Agent para o agente unificado
do CloudWatch a fim de coletar logs e métricas somente em versões de 64 bits do Windows. Para
obter informações sobre como configurar o agente unificado do CloudWatch em outros sistemas
operacionais e para obter informações completas sobre como usar o agente do CloudWatch,
consulte Coletar métricas e logs das instâncias do Amazon EC2 e dos servidores on-premises
com o agente do CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
Você pode usar o agente do CloudWatch em outros sistemas operacionais compatíveis, mas não
poderá usar o Systems Manager para executar uma migração de ferramenta.
O SSM Agent grava informações sobre execuções, ações programadas, erros e status de integridade em
arquivos de log para cada nó. A conexão manual a um nó para visualizar arquivos de log e solucionar
problemas com o SSM Agent é um processo demorado. Para obter um monitoramento de nós mais
eficiente, você pode configurar o SSM Agent em si ou o agente do CloudWatch para enviar esses dados
de logs para o Amazon CloudWatch Logs.

Important
O agente unificado do CloudWatch substituiu SSM Agent como a ferramenta para enviar dados de
log para o Amazon CloudWatch Logs. Não há compatibilidade com o plugin aws:cloudWatch do
SSM Agent. Recomendamos usar somente o agente do CloudWatch unificado nos processos de
coleta de logs. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:
• Enviar logs de nós para o CloudWatch Logs unificado (agente do CloudWatch) (p. 1512)
• Migrar a coleta de logs de nós do Windows Server para o agente do CloudWatch (p. 1513)
• Coletar métricas e logs de instâncias do Amazon EC2 e de servidores on-premises com o
agente do CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
Usando o CloudWatch Logs, você pode monitorar dados de log em tempo real, pesquisar e filtrar dados
de log por meio da criação de um ou mais filtros de métrica e arquivar e recuperar dados históricos
quando necessário. Para obter mais informações sobre o CloudWatch Logs, consulte o Guia do usuário do
Amazon CloudWatch Logs
Configurar um agente para enviar dados de log ao Amazon CloudWatch Logs oferece os seguintes
benefícios:
• Armazenamento centralizado de arquivos de log para todos os arquivos de log do SSM Agent.
• Acesso mais rápido a arquivos para investigar erros.
• Retenção indefinida de arquivos de log (configurável).
• Os logs podem ser mantidos e acessados independentemente do status do nó.
• Acesso a outros recursos do CloudWatch, como métricas e alarmes.
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Para obter informações sobre o monitoramento da atividade do Session Manager, consulte Auditar a
atividade da sessão (p. 1016) e Registrar a atividade de sessão em log (p. 1017).

Migrar a coleta de logs de nós do Windows Server
para o agente do CloudWatch
Se estiver usando o SSM Agent em nós do Windows Server compatíveis para enviar arquivos de log do
SSM Agent para o Amazon CloudWatch Logs, é possível usar o Systems Manager para migrar do SSM
Agent para o agente do CloudWatch como sua ferramenta de coleta de logs, bem como para migrar suas
definições de configuração.
O agente do CloudWatch não é compatível com as versões de 32 bits do Windows Server.
Para instâncias do EC2 de 64 bits do Windows Server, você pode executar a migração para o agente do
CloudWatch de forma automática ou manual. Para servidores on-premises e máquinas virtuais, o processo
deve ser realizado manualmente.

Note
Durante o processo de migração, os dados enviados ao CloudWatch podem ser interrompidos
ou duplicados. Suas métricas e dados de log serão registrados com precisão novamente no
CloudWatch depois que a migração for concluída.
Recomendamos testar a migração em um pequeno número de nós antes de migrar uma frota inteira para
o agente do CloudWatch. Após a migração, se preferir realizar a coleta de logs com o SSM Agent, poderá
voltar a usá-lo.

Important
Nos casos a seguir, você não poderá migrar para o agente do CloudWatch usando as etapas
descritas neste tópico:
• A configuração existente para o SSM Agent especifica várias regiões.
• A configuração existente para o SSM Agent especifica vários conjuntos de credenciais de
acesso/chave secreta.
Nesses casos, será necessário desativar a coleta de logs no SSM Agent e instalar o agente do
CloudWatch sem um processo de migração. Para obter mais informações, consulte os seguintes
tópicos no Manual do usuário do Amazon CloudWatch:
• Instalação do agente do CloudWatch
• Instação do agente do CloudWatch em servidores no on-premises
Antes de começar
Antes de iniciar uma migração para o agente do CloudWatch, a fim de fazer a coleta de logs, confira se os
nós em que você vai executar a migração cumprem estes requisitos:
• O sistema operacional é uma versão de 64 bits do Windows Server.
• O SSM Agent 2.2.93.0 ou posterior está instalado em seu nó.
• O SSM Agent é configurado para monitoramento do nó.
Tópicos
• Migre automaticamente para o agente do CloudWatch (p. 1514)
• Migrar manualmente para o agente do CloudWatch (p. 1515)
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Migre automaticamente para o agente do CloudWatch
Somente nas instâncias do EC2 para Windows Server, você pode usar o console do AWS Systems
Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para migrar automaticamente para o agente do
CloudWatch como sua ferramenta de coleta de logs.

Note
O AWS Systems Manager é compatível com a migração do SSM Agent para o agente unificado
do CloudWatch a fim de coletar logs e métricas somente em versões de 64 bits do Windows. Para
obter informações sobre como configurar o agente unificado do CloudWatch em outros sistemas
operacionais e para obter informações completas sobre como usar o agente do CloudWatch,
consulte Coletar métricas e logs das instâncias do Amazon EC2 e dos servidores on-premises
com o agente do CloudWatch no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
Você pode usar o agente do CloudWatch em outros sistemas operacionais compatíveis, mas não
poderá usar o Systems Manager para executar uma migração de ferramenta.
Após a conclusão da migração, verifique os resultados no CloudWatch para garantir o recebimento
das métricas, os logs ou os logs de eventos do Windows que você espera. Se estiver satisfeito com os
resultados, poderá, opcionalmente, Armazenar as configurações do agente do CloudWatch no Parameter
Store (p. 1519). Se a migração for malsucedida ou os resultados não forem os esperados, você poderá
Reverter para a coleta de logs com o SSM Agent (p. 1520).

Note
Se você quiser migrar um arquivo de configuração de origem que inclui uma entrada
{hostname}, lembre-se de que a entrada {hostname} pode alterar o valor do campo após a
conclusão da migração. Por exemplo, digamos que a entrada "LogStream": "{hostname}"
mapeie para um servidor denominado MyLogServer001.
{
"Id": "CloudWatchIISLogs",
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"SecretKey": "",
"Region": "us-east-1",
"LogGroup": "Production-Windows-IIS",
"LogStream": "{hostname}"
}
}

Após a migração, essa entrada mapeará para um domínio, como ip-11-1-1-11.production.
ExampleCompany.com. Para manter o valor do nome do host local, especifique
{local_hostname} em vez de {hostname}.

Para migrar automaticamente para o agente do CloudWatch (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command e Run command (Executar comando).

3.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AmazonCloudWatchMigrateCloudWatchAgent.

4.

Em Status, escolha Enabled.

5.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.
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Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
6.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
7.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
8.

Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).

9.

Escolha Run.

Para migrar automaticamente para o agente do CloudWatch (AWS CLI)
•

Execute o comando a seguir.
aws ssm send-command --document-name AmazonCloudWatch-MigrateCloudWatchAgent --targets
Key=instanceids,Values=ID1,ID2,ID3

ID1, ID2 e ID3 representam os IDs dos nós que você deseja atualizar, como i-02573cafcfEXAMPLE.

Migrar manualmente para o agente do CloudWatch
Para nós on-premises do Windows Server ou instâncias do EC2 para o Windows Server, siga as etapas a
seguir para migrar manualmente a coleta de logs para o agente do Amazon CloudWatch.
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Note
Se você quiser migrar um arquivo de configuração de origem que inclui uma entrada
{hostname}, lembre-se de que a entrada {hostname} pode alterar o valor do campo após a
conclusão da migração. Por exemplo, digamos que a entrada "LogStream": "{hostname}"
mapeie para um servidor denominado MyLogServer001.
{
"Id": "CloudWatchIISLogs",
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"SecretKey": "",
"Region": "us-east-1",
"LogGroup": "Production-Windows-IIS",
"LogStream": "{hostname}"
}
}

Após a migração, essa entrada mapeará para um domínio, como
ip-11-1-1-11.production.ExampleCompany.com. Para manter o valor do nome do host local,
especifique {local_hostname} em vez de {hostname}.

Primeira: para instalar o agente do CloudWatch (console)
1.
2.
3.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Run Command e Run command (Executar comando).

4.

Em Action (Ação), escolha Install.

5.

Em Name (Nome), insira AmazonCloudWatchAgent.

6.

Em Version (Versão), digite latest, caso ainda não tenha sido fornecida por padrão.
Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.

7.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-ConfigureAWSPackage.

Note

8.

Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note

9.

Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.
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Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.

Segunda: Para atualizar o formato JSON de dados de configuração
•

Para atualizar a formatação JSON das definições de configuração existentes para o agente do
CloudWatch, use o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, ou faça login diretamente
em seu nó com uma conexão RDP para executar os seguintes comandos do Windows PowerShell
nesse nó, um de cada vez.
cd ${Env:ProgramFiles}\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent

.\\amazon-cloudwatch-agent-config-wizard.exe --isNonInteractiveWindowsMigration

{Env:ProgramFiles} representa o local em que o diretório da Amazon pode ser encontrado, e que
contém o agente do CloudWatch, normalmente C:\Program Files.

Terceira: para configurar e iniciar o agente do CloudWatch (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command e Run command (Executar comando).

3.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-RunPowerShellScript.

4.

Em Commands (Comandos), insira os dois comandos a seguir.
cd ${Env:ProgramFiles}\Amazon\AmazonCloudWatchAgent

.\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1 -a fetch-config -m ec2 -c file:config.json -s

{Env:ProgramFiles} representa o local em que o diretório da Amazon pode ser encontrado, e que
contém o agente do CloudWatch, normalmente C:\Program Files.
5.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.
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Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
6.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
7.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
8.

Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).

9.

Escolha Run.

Quatro: para desabilitar a coleta de logs no SSM Agent (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command e Run command (Executar comando).

3.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-ConfigureCloudWatch.

4.

Em Status, escolha Disabled (Desabilitado).

5.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
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6.

Em Status, escolha Disabled.

7.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
8.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
9.

Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).

10. Escolha Run.
Após a conclusão dessas etapas, verifique seus logs no CloudWatch para garantir que está
recebendo as métricas, os logs, ou os logs de eventos do Windows que você espera. Se estiver
satisfeito com os resultados, você poderá, opcionalmente, Armazenar as configurações do agente
do CloudWatch no Parameter Store (p. 1519). Se a migração for malsucedida ou os resultados não
forem os esperados, você poderá Reverter para a coleta de logs com o SSM Agent (p. 1520).

Armazenar as configurações do agente do
CloudWatch no Parameter Store
Você pode armazenar o conteúdo de um arquivo de configuração do agente do CloudWatch da Amazon
no Parameter Store. Ao manter esses dados de configuração em um parâmetro, vários nós poderão extrair
suas definições de configuração desse parâmetro e você não precisará criar ou atualizar manualmente
os arquivos de configuração em seus nós. Por exemplo, você pode usar o Run Command para gravar o
conteúdo do parâmetro em arquivos de configuração em vários nós ou usar o State Manager, um recurso
do AWS Systems Manager, para ajudar a evitar oscilações de configuração no agente do CloudWatch em
toda a frota de nós.
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Ao executar o assistente de configuração do agente do CloudWatch, poderá optar por permitir que o
assistente salve suas definições de configuração como um novo parâmetro no Parameter Store. Para
obter informações sobre como executar o assistente de configuração do agente do CloudWatch, consulte
Create the CloudWatch agent configuration file with the wizard (Criar o arquivo de configuração do agente
do CloudWatch com o assistente) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
Se você tiver executado o assistente, mas não tiver escolhido a opção para salvar as configurações como
parâmetro, ou se tiver criado manualmente o arquivo de configuração do agente do CloudWatch, poderá
recuperar os dados para salvar como parâmetro em seu nó, neste arquivo a seguir.
${Env:ProgramFiles}\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\config.json

{Env:ProgramFiles} representa o local em que o diretório da Amazon pode ser encontrado, e que
contém o agente do CloudWatch, normalmente C:\Program Files.
Recomendamos manter um backup do JSON nesse arquivo em um local diferente do nó em si.
Para obter mais informações sobre como criar um parâmetro, consulte Crie um parâmetro do Systems
Manager (p. 294).
Para obter mais informações sobre o agente do CloudWatch, consulte Coletar métricas e logs de
instâncias do Amazon EC2 e de servidores on-premises com o agente do CloudWatch no Guia do usuário
do Amazon CloudWatch.

Reverter para a coleta de logs com o SSM Agent
Se quiser voltar a usar o SSM Agent para coletar logs, execute as etapas a seguir.

Primeira: Para recuperar dados de configuração do SSM Agent
1.

Nesse nó no qual que você deseja voltar a coletar logs com o SSM Agent, localize o conteúdo do
arquivo de configuração do SSM Agent. Esse arquivo JSON geralmente é encontrado no seguinte
local:
${Env:ProgramFiles}\\Amazon\\SSM\\Plugins\\awsCloudWatch\
\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json
{Env:ProgramFiles} representa o local em que o diretório Amazon pode ser encontrado,
normalmente em C:\Program Files.

2.

Copie esses dados em um arquivo de texto para uso em uma etapa posterior.
Recomendamos armazenar um backup do JSON em um local diferente do nó em si.

Dois: Para desinstalar o agente do CloudWatch (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command e Run command (Executar comando).

3.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-ConfigureAWSPackage.

4.

Em Action (Ação), escolha Uninstall (Desinstalar).

5.

Em Name (Nome), insira AmazonCloudWatchAgent.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.
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Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
8.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
9.

Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).

10. Escolha Run.

Três: Para ativar novamente a coleção de logs no SSM Agent (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command e Run command (Executar comando).

3.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-ConfigureCloudWatch.

4.

Em Status, escolha Enabled.

5.

Em Properties (Propriedades), cole o conteúdo dos dados da configuração antiga que você salvou no
arquivo de texto.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as tags, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda manualmente
ou especificando um grupo de recursos.
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Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
8.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
9.

Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).

10. Escolha Run.

Enviar logs do SSM Agent ao CloudWatch Logs
O AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) é um software da Amazon executado nas instâncias do
EC2, dispositivos de borda, e máquinas virtuais e servidores on-premises configurados para o Systems
Manager. O SSM Agent processa as solicitações de serviços do Systems Manager na nuvem e configura
seu computador conforme especificado na solicitação. Para obter mais informações sobre o SSM Agent,
consulte Trabalho com SSM Agent (p. 70).
Além disso, seguindo as etapas abaixo, você pode configurar o SSM Agent para enviar dados de log para
o Amazon CloudWatch Logs.
Antes de começar
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Crie um grupo de logs no CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos do
CloudWatch Logs no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs.

Para configurar o SSM Agent para enviar logs ao CloudWatch
1.

Faça login em um nó e localize o seguinte arquivo:
Linux
Na maioria dos tipos de nó do Linux: /etc/amazon/ssm/seelog.xml.template.
No Ubuntu Server 20,10 STR e 20.04, 18.04 e 16.04 LTS:/snap/amazon-ssm-agent/current/
seelog.xml.template
macOS
/opt/aws/ssm/seelog.xml.template
Windows
%ProgramFiles%\Amazon\SSM\seelog.xml.template

2.

Altere o nome do arquivo de seelog.xml.template para seelog.xml.

Note
No Ubuntu Server 20.10 STR & 20.04, 18.04 e 16.04 LTS, o arquivo seelog.xml deve ser
criado no diretório /etc/amazon/ssm/. Você pode criar esse diretório e arquivo executando
os comandos a seguir.
sudo mkdir -p /etc/amazon/ssm
sudo cp -pr /snap/amazon-ssm-agent/current/* /etc/amazon/ssm
sudo cp -p /etc/amazon/ssm/seelog.xml.template /etc/amazon/ssm/seelog.xml

3.

Abra o arquivo seelog.xml com um editor de texto e localize a seguinte seção.
Linux and macOS
<outputs formatid="fmtinfo">
<console formatid="fmtinfo"/>
<rollingfile type="size" filename="/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"
maxsize="30000000" maxrolls="5"/>
<filter levels="error,critical" formatid="fmterror">
<rollingfile type="size" filename="/var/log/amazon/ssm/errors.log"
maxsize="10000000" maxrolls="5"/>
</filter>
</outputs>

Windows
<outputs formatid="fmtinfo">
<console formatid="fmtinfo"/>
<rollingfile type="size" maxrolls="5" maxsize="30000000"
filename="{{LOCALAPPDATA}}\Amazon\SSM\Logs\amazon-ssm-agent.log"/>
<filter formatid="fmterror" levels="error,critical">
<rollingfile type="size" maxrolls="5" maxsize="10000000"
filename="{{LOCALAPPDATA}}\Amazon\SSM\Logs\errors.log"/>
</filter>
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</outputs>

4.

Edite o arquivo e adicione um elemento de nome personalizado após a tag de fechamento </filter>. No
exemplo a seguir, o nome personalizado foi especificado como cloudwatch_receiver.
Linux and macOS
<outputs formatid="fmtinfo">
<console formatid="fmtinfo"/>
<rollingfile type="size" filename="/var/log/amazon/ssm/amazon-ssm-agent.log"
maxsize="30000000" maxrolls="5"/>
<filter levels="error,critical" formatid="fmterror">
<rollingfile type="size" filename="/var/log/amazon/ssm/errors.log"
maxsize="10000000" maxrolls="5"/>
</filter>
<custom name="cloudwatch_receiver" formatid="fmtdebug" data-log-group="yourCloudWatch-log-group-name"/>
</outputs>

Windows
<outputs formatid="fmtinfo">
<console formatid="fmtinfo"/>
<rollingfile type="size" maxrolls="5" maxsize="30000000"
filename="{{LOCALAPPDATA}}\Amazon\SSM\Logs\amazon-ssm-agent.log"/>
<filter formatid="fmterror" levels="error,critical">
<rollingfile type="size" maxrolls="5" maxsize="10000000"
filename="{{LOCALAPPDATA}}\Amazon\SSM\Logs\errors.log"/>
</filter>
<custom name="cloudwatch_receiver" formatid="fmtdebug" data-log-group="yourCloudWatch-log-group-name"/>
</outputs>

5.

Salve as alterações e, em seguida, reinicie o SSM Agent ou o nó.

6.
7.

Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
No painel de navegação, escolha Log groups (Grupos de logs) e escolha o nome do grupo de logs.

Tip
O fluxo de log para dados do arquivo de log do SSM Agent são organizados por ID do nó.

Monitoramento das automações
As métricas são um conceito fundamental do Amazon CloudWatch. Uma métrica representa um conjunto
de pontos de dados ordenados ao longo do tempo que são publicados no CloudWatch. Considere uma
métrica como variável a ser monitorada, e os pontos de dados representando os valores dessa variável ao
longo do tempo.
O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. O Systems Manager publica métricas sobre o uso
do Automation no CloudWatch. Isso permite definir alarmes com base nessas métricas.

Para exibir métricas do Automation no console do CloudWatch
1.
2.

Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
No painel de navegação, selecione Metrics (Métricas).

3.
4.
5.

Escolha SSM.
Na guia Metrics (Métricas), escolha Usage (Uso) e By Resource AWS(Por recurso da ).
Na caixa de pesquisa perto da lista de métricas, insira SSM.
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Para exibir as métricas do Automation usando a AWS CLI
Abra um prompt de comando e use o comando a seguir.
aws cloudwatch list-metrics \
--namespace "AWS/Usage"

Métricas do Automation
O Systems Manager envia as métricas do Automation a seguir ao CloudWatch.
Métrica

Descrição

ConcurrentAutomationUsage

O número de automações em execução ao mesmo
tempo nas Conta da AWS e Região da AWS
atuais.

QueuedAutomationUsage

O número de automações atualmente enfileiradas
que não foram iniciadas e têm status de Pending.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com as métricas do CloudWatch, consulte os seguintes
tópicos no Manual do usuário do Amazon CloudWatch:
• Métricas
• Usar métricas do Amazon CloudWatch
• Usar alarmes do Amazon CloudWatch

Monitorar métricas do Run Command com o
Amazon CloudWatch
As métricas são um conceito fundamental do Amazon CloudWatch. Uma métrica representa um conjunto
de pontos de dados ordenados ao longo do tempo que são publicados no CloudWatch. Considere uma
métrica como variável a ser monitorada, e os pontos de dados representando os valores dessa variável ao
longo do tempo.
O AWS Systems Manager agora publica métricas sobre o status de comandos do Run Command no
CloudWatch, permitindo definir alarmes com base nessas métricas. Run Command +e um recurso do AWS
Systems Manager. Essas estatísticas são registradas por um período prolongado para que seja possível
acessar informações históricas e obter uma perspectiva melhor sobre a taxa de êxito dos comandos
executados em sua Conta da AWS.
Os valores de status do terminal de comandos para os quais é possível rastrear métricas incluem
Success, Failed e Delivery Timed Out. Por exemplo, para um documento de comando do SSM
definido para ser executado a cada hora, será possível configurar um alarme para notificá-lo quando um
status Success não for relatado para qualquer uma dessas horas. Para obter mais informações sobre
valores de status de comando, consulte Noções básicas sobre status de comando (p. 1055).

Para exibir métricas no console do CloudWatch
1.

Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.
3.

No painel de navegação, selecione Metrics (Métricas).
Na área Alarms service (Alarmes por serviço da AWS), em Services (Serviços), escolha SSM-Run
Command.
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Para visualizar métricas usando o AWS CLI
Abra um prompt de comando e use o comando a seguir.
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/SSM-RunCommand"

Para listar todas as métricas disponíveis, use o comando a seguir.
aws cloudwatch list-metrics

Métricas e dimensões de Run Command do Systems
Manager
O Systems Manager envia métricas de comando do Run Command para o CloudWatch uma vez a cada
minuto.
O Systems Manager envia as métricas de comandos a seguir ao CloudWatch.

Note
Essas métricas usam Count como a unidade, portanto, Sum e SampleCount são as estatísticas
mais úteis.
Métrica

Descrição

CommandsDeliveryTimedOut

O número de comandos que têm um status do
terminal Delivery Timed Out.

CommandsFailed

O número de comandos que têm um status do
terminal Failed.

CommandsSucceeded

O número de comandos que têm um status do
terminal Success.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com as métricas do CloudWatch, consulte os seguintes
tópicos no Manual do usuário do Amazon CloudWatch:
• Métricas
• Usar métricas do Amazon CloudWatch
• Uso de alarmes do Amazon CloudWatch

Registrar em log chamadas de API do AWS
Systems Manager com o AWS CloudTrail
O AWS Systems Manager é integrado ao AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das
ações realizadas por um usuário, por uma função ou por um AWS service (Serviço da AWS) no Systems
Manager. O CloudTrail captura todas as chamadas de API para o Systems Manager como eventos,
incluindo chamadas do console do Systems Manager e de chamadas de código para as APIs do Systems
Manager Se você criar uma trilha, poderá ativar a entrega contínua de eventos do CloudTrail para um
bucket do S3, incluindo eventos para o Systems Manager. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá
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visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail em Event history (Histórico de eventos).
Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita para o Systems
Manager, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita, além de
detalhes adicionais.
Para saber mais sobre o CloudTrail, consulte o Guia do usuário do AWS CloudTrail.

Informações sobre o Systems Manager no CloudTrail
O CloudTrail é ativado em sua Conta da AWS quando ela é criada. Quando ocorre uma atividade no
Systems Manager, ela é registrada em um evento do CloudTrail junto com outros eventos de AWS service
(Serviço da AWS) em Event history (Histórico de eventos). Você pode visualizar, pesquisar e baixar
eventos recentes em sua Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Visualizar eventos com o
histórico de eventos CloudTrail no Guia do usuário do AWS CloudTrail.
Para obter um registro de eventos em andamento na sua Conta da AWS, incluindo eventos do Systems
Manager, crie uma trilha. Uma trilha permite que o CloudTrail entregue arquivos de log a um bucket do S3.
Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da AWS. A trilha
registra eventos de todas as regiões na partição da AWS e fornece os arquivos de log ao bucket do S3 que
você especificar. Além disso, você pode configurar outros Serviços da AWS para analisar mais ainda mais
e agir com base nos dados de eventos coletados nos logs do CloudTrail. Para obter mais informações,
consulte:
• Criar uma trilha para a sua Conta da AWS
• Integrações de AWS service (Serviço da AWS) com logs do CloudTrail
• Configurar notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Recebimento de arquivos de log do CloudTrail de várias regiões
Recebimento de arquivos de log do CloudTrail de várias contas
Todas as ações do Systems Manager são registradas pelo CloudTrail e são documentadas
na Referência de API do AWS Systems Manager. Por exemplo, as chamadas para as ações
CreateMaintenanceWindows, PutInventory, SendCommand e StartSession gerarão entradas
nos arquivos de log do CloudTrail. Para obter um exemplo de como configurar o CloudTrail para monitorar
uma chamada de API do Systems Manager, consulte Monitorar as atividades da sessão usando o Amazon
EventBridge (console) (p. 1016).
Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de
identidade ajudam a determinar:
• Se a solicitação foi feita com credenciais do usuário raiz da Conta da AWS ou com as credenciais do
usuário do IAM.
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário
federado.
• Se a solicitação foi feita por outro AWS service (Serviço da AWS).
Para obter mais informações, consulte o Elemento userIdentity do CloudTrail.

Noções básicas sobre as entradas do arquivo de log
do Systems Manager
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como registros de log a um bucket
do S3 especificado. Os arquivos de log do CloudTrail contêm uma ou mais entradas de log. Um evento
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representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a operação solicitada, a
data e a hora da operação, os parâmetros de solicitação etc. Os arquivos de log do CloudTrail não são um
rastreamento de pilha ordenada de chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são exibidos em uma
ordem específica.
Exemplo 1: DeleteDocument
O exemplo a seguir mostra uma entrada no log do CloudTrail que demonstra a operação
DeleteDocument em um documento chamado example-Document na região Leste dos EUA (Ohio)
(us-east-2).
{

}

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE:203.0.113.11",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/example-role/203.0.113.11",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-03-06T20:19:16Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-role",
"accountId": "123456789012",
"userName": "example-role"
}
}
},
"eventTime": "2018-03-06T20:30:12Z",
"eventSource": "ssm.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteDocument",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.11",
"userAgent": "example-user-agent-string",
"requestParameters": {
"name": "example-Document"
},
"responseElements": null,
"requestID": "86168559-75e9-11e4-8cf8-75d18EXAMPLE",
"eventID": "832b82d5-d474-44e8-a51d-093ccEXAMPLE",
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/example-Document",
"accountId": "123456789012"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

Exemplo 2: StartConnection
O exemplo a seguir mostra uma entrada de log do CloudTrail para um usuário que inicia uma conexão
RDP usando o Fleet Manager na região Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2). A ação da API subjacente é
StartConnection.
{

"eventVersion": "1.08",
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"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/exampleRole",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/exampleRole",
"accountId": "123456789012",
"userName": "exampleRole"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"creationDate": "2021-12-13T14:57:05Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2021-12-13T16:50:41Z",
"eventSource": "ssm-guiconnect.amazonaws.com",
"eventName": "StartConnection",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "34.230.45.60",
"userAgent": "example-user-agent-string",
"requestParameters": {
"AuthType": "Credentials",
"Protocol": "RDP",
"ConnectionType": "SessionManager",
"InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE"
},
"responseElements": {
"ConnectionArn": "arn:aws:ssm-guiconnect:us-east-2:123456789012:connection/
fcb810cd-241f-4aae-9ee4-02d59EXAMPLE",
"ConnectionKey": "71f9629f-0f9a-4b35-92f2-2d253EXAMPLE",
"ClientToken": "49af0f92-d637-4d47-9c54-ea51aEXAMPLE",
"requestId": "d466710f-2adf-4e87-9464-055b2EXAMPLE"
},
"requestID": "d466710f-2adf-4e87-9464-055b2EXAMPLE",
"eventID": "fc514f57-ba19-4e8b-9079-c2913EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}

Registro de saída de ações do Automation em log
com o CloudWatch Logs
Automação, um recurso do AWS Systems Manager, integra-se ao Amazon CloudWatch Logs. Você pode
enviar o resultado das ações do aws:executeScript nos runbooks para o grupo de logs especificado.
O Systems Manager não cria um grupo de logs ou quaisquer fluxos de log para documentos que não
usam ações aws:executeScript. Se o documento usar aws:executeScript, a saída enviada ao
CloudWatch Logs pertence somente a essas ações. Você pode usar a ação aws:executeScript
armazenada no grupo de logs do CloudWatch Logs para fins de depuração e solução de problemas. Se
você escolher um grupo de logs criptografado, a ação aws:executeScript também é criptografada. O
registro em log de saída de ações aws:executeScript é uma configuração no nível da conta.
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Para enviar saída de ação para o CloudWatch Logs para runbooks de propriedade da Amazon, o usuário
ou o perfil do IAM que executa a automação deve ter permissões para as seguintes operações:
• logs:CreateLogGroup
• logs:CreateLogStream
• logs:DescribeLogGroups
• logs:DescribeLogStreams
• logs:PutLogEvents
Para os runbooks de sua propriedade, as mesmas permissões precisam ser adicionadas ao perfil de
serviço do IAM (ou à função de recepção) utilizado para executar o runbook.

Para enviar a saída de ação para o CloudWatch Logs (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).

3.

Escolha a guia Preferences (Preferências) e, em seguida, escolha Edit (Editar).

4.

Marque a caixa de seleção ao lado de Send output to CloudWatch Logs (Enviar saída ao CloudWatch
Logs).

5.

(Recomendado) Marque a caixa de seleção ao lado de Encrypt log data (Criptografar dados de log).
Com essa opção ativada, os dados de log serão criptografados usando a chave de criptografia no lado
do servidor especificada para o grupo de logs. Se você não quiser criptografar os dados de log que
são enviados ao CloudWatch Logs, desmarque a caixa de seleção. Desmarque a caixa de seleção se
a criptografia não for permitida no grupo de logs.

6.

Em CloudWatch Logs, para especificar o grupo de logs existente do CloudWatch Logs no Conta da
AWS, para o qual você quer enviar o resultado da ação, selecione uma das seguintes opções:
• Send output to the default log group (Enviar saída para o grupo de logs padrão): se o grupo de logs
padrão não existir (/aws/ssm/automation/executeScript), o Automation o criará para você.
• Escolha um grupo de logs na lista: selecione um grupo de logs que já tenha sido criado na sua
conta para armazenar resultados práticos.
• Insira um nome de grupo de logs na caixa de texto: insira o nome de um grupo de logs na caixa de
texto que já tenha sido criado na conta para armazenar os resultados da ação.

7.

Escolha Save (Salvar).

Para enviar a saída de ação para o CloudWatch Logs (linha de comando)
1.

Abra sua ferramenta da linha de comando preferencial e execute o comando a fim de atualizar o
destino de saída da ação.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination \
--setting-value CloudWatch

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination ^
--setting-value CloudWatch
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PowerShell
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination" `
-SettingValue "CloudWatch"

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
2.

Execute o comando a seguir a fim de especificar o grupo de logs para o qual você deseja enviar a
saída de ação.
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-group-name \
--setting-value my-log-group

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-group-name ^
--setting-value my-log-group

PowerShell
Update-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-group-name" `
-SettingValue "my-log-group"

Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.
3.

Execute o comando a seguir para visualizar as configurações do serviço para as preferências de
registro em log de ações do Automation na Conta da AWS e Região da AWS atuais.
Linux & macOS
aws ssm get-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination

Windows
aws ssm get-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination

PowerShell
Get-SSMServiceSetting `
-SettingId "arn:aws:ssm:region:account-id:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination"
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O comando retorna informações como as seguintes.
{

"ServiceSetting": {
"Status": "Customized",
"LastModifiedDate": 1613758617.036,
"SettingId": "/ssm/automation/customer-script-log-destination",
"LastModifiedUser": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/
User_1",
"SettingValue": "CloudWatch",
"ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:servicesetting/ssm/automation/
customer-script-log-destination"
}
}

Configurar o Amazon CloudWatch Logs para Run
Command
Quando você envia um comando usando o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager,
é possível especificar para onde deseja enviar a saída do comando. Por padrão, o Systems Manager
retorna apenas os primeiros 48.000 caracteres do resultado do comando. Se quiser visualizar os detalhes
completos da saída do comando, você pode especificar um bucket do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Ou você pode especificar o Amazon CloudWatch Logs. Se você especificar o CloudWatch
Logs, o Run Command envia periodicamente todos os logs de erros e saídas de comandos para o
CloudWatch Logs. Você pode monitorar os logs de saída quase em tempo real, pesquisar frases, valores
ou padrões específicos e criar alarmes com base na pesquisa.
Se você configurou seu nó ou máquina híbrida on-premises para usar as políticas gerenciadas
AWS Identity and Access Management (IAM) AmazonSSMManagedInstanceCore e
CloudWatchAgentServerPolicy, seu nó não requer configuração adicional para enviar saída para o
CloudWatch Logs. Selecione essa opção se estiver enviando comandos do console ou adicione a seção
cloud-watch-output-config e parâmetro CloudWatchOutputEnabled, se estiver usando a AWS
Command Line Interface (AWS CLI), o AWS Tools for Windows PowerShell ou uma ação de API. A seção
cloud-watch-output-config e o parâmetro CloudWatchOutputEnabled são descritos em mais
detalhes posteriormente neste tópico.
Para obter informações sobre como adicionar políticas a um perfil de instância para instâncias do EC2,
consulte Criar um perfil de instância do IAM para o Systems Manager (p. 22). Para obter informações
sobre como adicionar políticas a uma função de serviço para servidores on-premises e máquinas virtuais
que você planeja usar como nós gerenciados, consulte Criar uma função de serviço do IAM para um
ambiente híbrido (p. 36).
Para obter informações sobre como atualizar um perfil de instância existente, consulte Adicionar
permissões a um perfil de instância do Systems Manager (console) (p. 26).
Se você estiver usando uma política personalizada em seus nós, atualize a política em cada nó para
permitir que o Systems Manager envie a saída e os logs para o CloudWatch Logs. Adicione os seguintes
objetos de política para a sua política personalizada. Para obter mais informações sobre como atualizar
uma política do IAM, consulte Editar políticas do IAM no Manual do usuário do IAM.
{

},

"Effect": "Allow",
"Action": "logs:DescribeLogGroups",
"Resource": "*"
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},

"Effect":"Allow",
"Action":[
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource":"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ssm/*"

Especificar o CloudWatch Logs ao enviar comandos
Para especificar o CloudWatch Logs como a saída quando você enviar um comando a partir do AWS
Management Console, escolha CloudWatch Output (Saída do CloudWatch) na seção Output options
(Opções de saída). Opcionalmente, você pode especificar o nome do grupo do CloudWatch Logs para
onde você deseja enviar uma saída de comando. Se você não especificar um nome de grupo, o Systems
Manager cria automaticamente um grupo de logs para você. O grupo de logs usa o seguinte formato de
nomenclatura: /aws/ssm/SystemsManagerDocumentName.
Se você executar comandos usando a AWS CLI, você deve especificar a seção cloud-watchoutput-config no seu comando. Esta seção permite que você especifique o parâmetro
CloudWatchOutputEnabled e, opcionalmente, o parâmetro CloudWatchLogGroupName. Aqui está um
exemplo.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--instance-ids "instance ID" \
--document-name "AWS-RunShellScript" \
--parameters "commands=echo helloWorld" \
--cloud-watch-output-config
"CloudWatchOutputEnabled=true,CloudWatchLogGroupName=log group name"

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunPowerShellScript" ^
--parameters commands=["echo helloWorld"] ^
--targets "Key=instanceids,Values=an instance ID” ^
--cloud-watch-output-config '{"CloudWatchLogGroupName":"log group
name","CloudWatchOutputEnabled":true}'

Visualizar a saída de comandos no CloudWatch Logs
Assim que o comando começar a ser executado, o Systems Manager enviará o resultado para o
CloudWatch Logs praticamente em tempo real. A saída no CloudWatch Logs usa o seguinte formato:
CommandID/InstanceID/PluginID/stdout
CommandID/InstanceID/PluginID/stderr
O resultado da execução é carregado a cada 30 segundos ou quando o buffer exceder 200 KB, o que
acontecer primeiro.

Note
Fluxos de log são criados somente quando os dados de saída são disponibilizados. Por exemplo,
se não houver dados de erro para uma execução, o stream stderr não é criado.
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Veja a seguir um exemplo de saída do comando como ela é exibida no CloudWatch Logs.
Group - /aws/ssm/AWS-RunShellScript
Streams –
1234-567-8910/i-abcd-efg-hijk/AWS-RunPowerShellScript/stdout
24/1234-567-8910/i-abcd-efg-hijk/AWS-RunPowerShellScript/stderr

Monitorar eventos do Systems Manager com o
Amazon EventBridge
Amazon EventBridge: é um serviço de barramento de eventos sem servidor que permite conectar as
aplicações a dados de diversas fontes. O EventBridge fornece um fluxo de dados em tempo real de suas
próprias aplicações, de aplicações de software como serviço (SaaS) e de Serviços da AWS, roteando
esses dados para destinos como o AWS Lambda. É possível configurar regras de roteamento que
determinam o destino dos dados para criar arquiteturas de aplicativos que reagem em tempo real a todas
as fontes de dados. O EventBridge permite que você crie arquiteturas orientadas a eventos, que são
vagamente acopladas e distribuídas.
Anteriormente, o EventBridge era chamado de Amazon CloudWatch Events. O EventBridge inclui novos
recursos que permitem que você receba eventos de parceiros de SaaS e suas próprias aplicações. Os
usuários do CloudWatch Events existentes do podem acessar o barramento, as regras e os eventos
padrão existentes no novo console do EventBridge e no console do CloudWatch Events. O EventBridge
usa a mesma API do CloudWatch Events, portanto, todo o uso existente da API do CloudWatch Events
permanece o mesmo.
O EventBridge pode adicionar eventos de dezenas de Serviços da AWS às suas regras e destinos de mais
de 20 Serviços da AWS.
O EventBridge fornece suporte para eventos do AWS Systems Manager e destinos do Systems Manager.
Tipos de evento do Systems Manager compatíveis
Entre os muitos tipos de eventos do Systems Manager que o EventBridge pode detectar estão:
• Uma janela de manutenção sendo desligada.
• Um fluxo de trabalho do Automation concluído com êxito. O Automation é um recurso do AWS Systems
Manager.
• Um nó gerenciado que não está em conformidade com os patches.
• O valor de um parâmetro sendo atualizado.
O EventBridge oferece suporte a eventos nos seguintes recursos do AWS Systems Manager:
• Automation (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
• Change Calendar (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
• Conformidade
• Inventário (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
• Maintenance Windows (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
• Parameter Store (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
• Run Command (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
• State Manager (Eventos são emitidos com base no melhor esforço).
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Para obter detalhes completos sobre os tipos de evento do Systems Manager suportados, consulte
Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o Systems Manager (p. 1623) e
Exemplos de eventos do Amazon EventBridge para Systems Manager (p. 1537).
Tipos de destino do Systems Manager compatíveis
O EventBridge oferece suporte aos três recursos do Systems Manager a seguir como destinos de uma
regra de evento:
• Executar um fluxo de trabalho do Automation
• Executar um documento de comando do Run Command (Os eventos são emitidos com base no melhor
esforço).
• Criar um OpsCenter OpsItem
Para obter sugestões de como usar esses destinos, consulte Cenários de exemplo: destinos do Systems
Manager em regras do Amazon EventBridge (p. 1545).
Para obter mais informações sobre o EventBridge e configurar regras, consulte Conceitos básicos do
Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge. Para obter informações completas
sobre como trabalhar com o EventBridge, consulte o Manual do usuário do Amazon EventBridge.
Tópicos
• Configurar o EventBridge para eventos do Systems Manager (p. 1535)
• Exemplos de eventos do Amazon EventBridge para Systems Manager (p. 1537)
• Cenários de exemplo: destinos do Systems Manager em regras do Amazon EventBridge (p. 1545)

Configurar o EventBridge para eventos do Systems
Manager
Você pode usar o Amazon EventBridge para executar um evento de destino quando o status de AWS
Systems Manager compatíveis for alterado, o estado mudar ou outras condições ocorrem. Você pode criar
uma regra que será executada sempre que houver uma transição de estado ou status, ou quando houver
uma transição para um ou mais estados que sejam de interesse.
O procedimento a seguir fornece etapas gerais para criar uma regra do EventBridge que se envolve
quando um evento especificado é emitido pelo Systems Manager. Para obter uma lista de procedimentos
neste manual do usuário que aborda cenários específicos, consulte Mais informações, no final deste
tópico.

Note
Quando um serviço da Conta da AWS emite um evento, ele sempre vai para o barramento de
eventos padrão da sua conta. Para escrever uma regra que responde a eventos de Serviços
da AWS na sua conta, associe-a ao barramento de eventos padrão. Você pode criar uma regra
em um barramento de eventos personalizado que procura eventos de Serviços da AWS, mas
essa regra será acionada somente quando você receber esse evento de outra conta por meio da
entrega de eventos entre contas. Para obter mais informações, consulte Enviar e receber eventos
do Amazon EventBridge entre Contas da AWS no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Para configurar o EventBridge para eventos do Systems Manager
1.
2.
3.

Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.
No painel de navegação, escolha Rules (Regras).
Escolha Create rule (Criar regra).

4.

Insira um nome e uma descrição para a regra.
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Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra regra na mesma Região da AWS e no mesmo
barramento de eventos.
5.

Em Event bus (Barramento de eventos), escolha o barramento de eventos que você deseja associar a
essa regra. Se você quiser que essa regra responda a eventos correspondentes provenientes da sua
Conta da AWS, selecione default (padrão). Quando um AWS service (Serviço da AWS) na sua conta
emite um evento, ele sempre vai para o barramento de eventos padrão da sua conta.

6.

Em Rule type (Tipo de regra), escolha Rule with an event pattern (Regra com um padrão de evento).

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Em Event source (Origem do evento), escolha Eventos da AWS ou eventos de parceiro do
EventBridge.

9.

Na seção Event patter (Padrão de evento), selecione Event pattern form (Formulário de padrão de
evento).

10. Em Event source (Origem do evento), escolha AWS services (Serviços da ).
11. Em AWS service (Serviço da AWS), selecione Secrets Manager.
12. Em Event type (Tipo de evento), siga um destes procedimentos:
• Escolha All Events (Todos os eventos).
Se você selecionar All Events (Todos os eventos), todos os eventos emitidos pelo Systems Manager
corresponderão à regra. Observe que essa opção pode resultar em muitas ações direcionadas ao
evento.
• Selecione o tipo de evento do Systems Manager a ser usado para essa regra. O EventBridge
oferece suporte a eventos nos seguintes recursos do AWS Systems Manager:
• Automation
• Change Calendar
• Conformidade
• Inventário do
• Maintenance Windows
• Parameter Store
• Run Command
• State Manager

Note
Para ações do Systems Manager, que não sejam compatíveis com o EventBridge, escolha
uma chamada de API da AWS por meio do CloudTrail para criar uma regra de evento
baseada em uma chamada de API, que é registrada pelo CloudTrail. Para ver um exemplo,
consulte Monitorar as atividades da sessão usando o Amazon EventBridge (console)
(p. 1016).
13. (Opcional) Para tornar a regra mais específica, adicione valores de filtros. Por exemplo, se você
escolheu State Manager e deseja limitar a regra ao estado de uma instância única gerenciada que
é direcionada por uma associação, para Specific type(s) (Tipos específicos), escolha EC2 State
Manager Instance Association State Change (Alteração de estado da associação de instância do EC2
State Manager).
Para obter detalhes completos sobre os tipos de detalhes compatíveis, consulte Referência: padrões e
tipos de eventos do Amazon EventBridge para o Systems Manager (p. 1623).
Alguns tipos de detalhes têm outras opções compatíveis, como status. As opções disponíveis
dependem do recurso que você selecionou.
14. Escolha Next (Próximo).
15. Em Target types (Tipos de destino), escolha AWS service (Serviço da AWS).
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16. Em Select a target (Selecione um destino), escolha um destino, como um tópico do Amazon SNS ou
uma função do AWS Lambda. O destino é acionado quando é recebido um evento que corresponde
ao padrão de evento definido na regra.
17. Para muitos tipos de destino, o Eventbridge precisa de permissões para enviar eventos ao destino.
Nesses casos, o Eventbridge pode criar a função do AWS Identity and Access Management (IAM)
necessária para que sua regra seja executada.
• Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource
(Criar novo perfil para este recurso específico).
• Para usar uma função do IAM que você criou anteriormente, escolha Use existing role (Usar função
existente)
18. (Opcional) Selecione Add another target (Adicionar outro destino) para adicionar outro destino a essa
regra.
19. Escolha Next (Próximo).
20. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte Etiquetas do
Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge.
21. Escolha Next (Próximo).
22. Analise os detalhes da regra e escolha Create rule (Criar regra).
Mais informações
• Criar um evento do EventBridge que use um runbook (console) (p. 483)
• Usar transformadores de entrada com automação (p. 711)
• Corrija problemas de conformidade usando o EventBridge (p. 875)
• Visualizar ações de exclusão de inventário no EventBridge (p. 927)
• Configurar o EventBridge para criar OpsItems automaticamente para eventos específicos (p. 214)
• Configurar regras do EventBridge para parâmetros e políticas de parâmetros (p. 291)

Exemplos de eventos do Amazon EventBridge para
Systems Manager
Veja a seguir exemplos, no formato JSON, de eventos EventBridge com suporte para o AWS Systems
Manager.
Tipos de evento do Systems Manager
• Eventos do Automation do AWS Systems Manager (p. 1537)
• Eventos do AWS Systems ManagerChange Calendar (p. 1538)
• Eventos do Compliance do AWS Systems Manager (p. 1539)
• Eventos do AWS Systems ManagerMaintenance Windows (p. 1541)
• Eventos do AWS Systems ManagerParameter Store (p. 1543)
• Eventos do AWS Systems ManagerRun Command (p. 1544)
• Eventos do AWS Systems ManagerState Manager (p. 1544)

Eventos do Automation do AWS Systems Manager
Notificação de alteração do status da etapa de automação
{

"version": "0",
"id": "eeca120b-a321-433e-9635-dab369006a6b",
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"detail-type": "EC2 Automation Step Status-change Notification",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-29T19:43:35Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:automationexecution/333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c",
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:automation-definition/runcommand1:1"],
"detail": {
"ExecutionId": "333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c",
"Definition": "runcommand1",
"DefinitionVersion": 1.0,
"Status": "Success",
"EndTime": "Nov 29, 2016 7:43:25 PM",
"StartTime": "Nov 29, 2016 7:43:23 PM",
"Time": 2630.0,
"StepName": "runFixedCmds",
"Action": "aws:runCommand"
}
}

Notificação de alteração de status de execução de automação
{

"version": "0",
"id": "d290ece9-1088-4383-9df6-cd5b4ac42b99",
"detail-type": "EC2 Automation Execution Status-change Notification",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-29T19:43:35Z",
"region": "us-east-2",
"resources": ["arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:automationexecution/333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c",
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:automation-definition/runcommand1:1"],
"detail": {
"ExecutionId": "333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c",
"Definition": "runcommand1",
"DefinitionVersion": 1.0,
"Status": "Success",
"StartTime": "Nov 29, 2016 7:43:20 PM",
"EndTime": "Nov 29, 2016 7:43:26 PM",
"Time": 5753.0,
"ExecutedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/userName"
}
}

Eventos do AWS Systems ManagerChange Calendar
Veja a seguir exemplos de eventos do AWS Systems Manager Change Calendar.

Note
No momento, não são permitidas alterações de estado para calendários compartilhados de outras
Contas da AWS.
Calendário ABERTO
{

"version": "0",
"id": "47a3f03a-f30d-1011-ac9a-du3bdEXAMPLE",
"detail-type": "Calendar State Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
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}

"time": "2020-09-19T18:00:07Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/MyCalendar"
],
"detail": {
"state": "OPEN",
"atTime": "2020-09-19T18:00:07Z",
"nextTransitionTime": "2020-10-11T18:00:07Z"
}

Calendário FECHADO
{

}

"version": "0",
"id": "f30df03a-1011-ac9a-47a3-f761eEXAMPLE",
"detail-type": "Calendar State Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2020-09-17T21:40:02Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/MyCalendar"
],
"detail": {
"state": "CLOSED",
"atTime": "2020-08-17T21:40:00Z",
"nextTransitionTime": "2020-09-19T18:00:07Z"
}

Eventos do Compliance do AWS Systems Manager
Veja a seguir exemplos dos eventos do Compliance do AWS Systems Manager.
Conformidade de associação
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Configuration Compliance State Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2017-07-17T19:03:26Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:managed-instance/i-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"last-runtime": "2017-01-01T10:10:10Z",
"compliance-status": "compliant",
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "i-01234567890abcdef",
"compliance-type": "Association"
}

Não conformidade de associação
{

"version": "0",
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}

"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Configuration Compliance State Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2017-07-17T19:02:31Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:managed-instance/i-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"last-runtime": "2017-01-01T10:10:10Z",
"compliance-status": "non_compliant",
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "i-01234567890abcdef",
"compliance-type": "Association"
}

Conformidade de patch
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Configuration Compliance State Change",
"source": "aws.123456789012",
"account": "123456789012",
"time": "2017-07-17T19:03:26Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:managed-instance/i-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "i-01234567890abcdef",
"compliance-status": "compliant",
"compliance-type": "Patch",
"patch-baseline-id": "PB789",
"severity": "critical"
}

Não conformidade de patch
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Configuration Compliance State Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2017-07-17T19:02:31Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:managed-instance/i-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"resource-type": "managed-instance",
"resource-id": "i-01234567890abcdef",
"compliance-status": "non_compliant",
"compliance-type": "Patch",
"patch-baseline-id": "PB789",
"severity": "critical"
}
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Eventos do AWS Systems ManagerMaintenance Windows
Veja a seguir exemplos dos eventos do Maintenance Windows para o Systems Manager.
Registrar um destino
O outro valor de status válido é DEREGISTERED.
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type":"Maintenance Window Target Registration Notification",
"source":"aws.ssm",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-16T00:58:37Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:maintenancewindow/mw-0ed7251d3fcf6e0c2",
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:windowtarget/
e7265f13-3cc5-4f2f-97a9-7d3ca86c32a6"
],
"detail":{
"window-target-id":"e7265f13-3cc5-4f2f-97a9-7d3ca86c32a6",
"window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2",
"status":"REGISTERED"
}
}

Tipo de execução da janela
Os outros valores de status válidos são PENDING, IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED, TIMED_OUT e
SKIPPED_OVERLAPPING.
{

}

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type":"Maintenance Window Execution State-change Notification",
"source":"aws.ssm",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-16T01:00:57Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:maintenancewindow/mw-123456789012345678"
],
"detail":{
"start-time":"2016-11-16T01:00:56.427Z",
"end-time":"2016-11-16T01:00:57.070Z",
"window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2",
"window-execution-id":"b60fb56e-776c-4e5c-84ee-123456789012",
"status":"TIMED_OUT"
}

Tipo de execução de tarefa
Os outros valores de status válidos são IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED e TIMED_OUT.
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type":"Maintenance Window Task Execution State-change Notification",
"source":"aws.ssm",
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}

"account":"123456789012",
"time":"2016-11-16T01:00:56Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:maintenancewindow/mw-123456789012345678"
],
"detail":{
"start-time":"2016-11-16T01:00:56.759Z",
"task-execution-id":"6417e808-7f35-4d1a-843f-123456789012",
"end-time":"2016-11-16T01:00:56.847Z",
"window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2",
"window-execution-id":"b60fb56e-776c-4e5c-84ee-123456789012",
"status":"TIMED_OUT"
}

Destino de tarefa processada
Os outros valores de status válidos são IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED e TIMED_OUT.
{

}

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type":"Maintenance Window Task Target Invocation State-change Notification",
"source":"aws.ssm",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-16T01:00:57Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:maintenancewindow/mw-123456789012345678"
],
"detail":{
"start-time":"2016-11-16T01:00:56.427Z",
"end-time":"2016-11-16T01:00:57.070Z",
"window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2",
"window-execution-id":"b60fb56e-776c-4e5c-84ee-123456789012",
"task-execution-id":"6417e808-7f35-4d1a-843f-123456789012",
"window-target-id":"e7265f13-3cc5-4f2f-97a9-123456789012",
"status":"TIMED_OUT",
"owner-information":"Owner"
}

Alteração do estado da janela
Os valores de status válidos são ENABLED e DISABLED.
{

}

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type":"Maintenance Window State-change Notification",
"source":"aws.ssm",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-16T00:58:37Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:maintenancewindow/mw-123456789012345678"
],
"detail":{
"window-id":"mw-123456789012",
"status":"DISABLED"
}
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Eventos do AWS Systems ManagerParameter Store
Veja a seguir exemplos dos eventos do Parameter Store para o Systems Manager.
Criar parâmetro

{

}

"version": "0",
"id": "6a7e4feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703497718",
"detail-type": "Parameter Store Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2017-05-22T16:43:48Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/MyExampleParameter"
],
"detail": {
"operation": "Create",
"name": "MyExampleParameter",
"type": "String",
"description": "Sample Parameter"
}

Atualizar parâmetro
{

}

"version": "0",
"id": "9547ef2d-3b7e-4057-b6cb-5fdf09ee7c8f",
"detail-type": "Parameter Store Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2017-05-22T16:44:48Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/MyExampleParameter"
],
"detail": {
"operation": "Update",
"name": "MyExampleParameter",
"type": "String",
"description": "Sample Parameter"
}

Excluir parâmetro
{

"version": "0",
"id": "80e9b391-6a9b-413c-839a-453b528053af",
"detail-type": "Parameter Store Change",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2017-05-22T16:45:48Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/MyExampleParameter"
],
"detail": {
"operation": "Delete",
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}

}

"name": "MyExampleParameter",
"type": "String",
"description": "Sample Parameter"

Eventos do AWS Systems ManagerRun Command
Run Command Notificação de alteração de status
{

}

"version": "0",
"id": "51c0891d-0e34-45b1-83d6-95db273d1602",
"detail-type": "EC2 Command Status-change Notification",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2016-07-10T21:51:32Z",
"region": "us-east-2",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-abcd1111"],
"detail": {
"command-id": "e8d3c0e4-71f7-4491-898f-c9b35bee5f3b",
"document-name": "AWS-RunPowerShellScript",
"expire-after": "2016-07-14T22:01:30.049Z",
"parameters": {
"executionTimeout": ["3600"],
"commands": ["date"]
},
"requested-date-time": "2016-07-10T21:51:30.049Z",
"status": "Success"
}

Notificação de alteração de status de invocação do Run Command
{

}

"version": "0",
"id": "4780e1b8-f56b-4de5-95f2-95db273d1602",
"detail-type": "EC2 Command Invocation Status-change Notification",
"source": "aws.ssm",
"account": "123456789012",
"time": "2016-07-10T21:51:32Z",
"region": "us-east-2",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-abcd1111"],
"detail": {
"command-id": "e8d3c0e4-71f7-4491-898f-c9b35bee5f3b",
"document-name": "AWS-RunPowerShellScript",
"instance-id": "i-9bb89e2b",
"requested-date-time": "2016-07-10T21:51:30.049Z",
"status": "Success"
}

Eventos do AWS Systems ManagerState Manager
Alteração do estado do State Manager
{

"version":"0",
"id":"db839caf-6f6c-40af-9a48-25b2ae2b7774",
"detail-type":"EC2 State Manager Association State Change",
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}

"source":"aws.ssm",
"account":"123456789012",
"time":"2017-05-16T23:01:10Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ssm:us-east-2::document/AWS-RunPowerShellScript"
],
"detail":{
"association-id":"6e37940a-23ba-4ab0-9b96-5d0a1a05464f",
"document-name":"AWS-RunPowerShellScript",
"association-version":"1",
"document-version":"Optional.empty",
"targets":"[{\"key\":\"InstanceIds\",\"values\":[\"i-12345678\"]}]",
"creation-date":"2017-02-13T17:22:54.458Z",
"last-successful-execution-date":"2017-05-16T23:00:01Z",
"last-execution-date":"2017-05-16T23:00:01Z",
"last-updated-date":"2017-02-13T17:22:54.458Z",
"status":"Success",
"association-status-aggregated-count":"{\"Success\":1}",
"schedule-expression":"cron(0 */30 * * * ? *)",
"association-cwe-version":"1.0"
}

Alteração do estado da associação da instância do State Manager
{

}

"version":"0",
"id":"6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
"detail-type":"EC2 State Manager Instance Association State Change",
"source":"aws.ssm",
"account":"123456789012",
"time":"2017-02-23T15:23:48Z",
"region":"us-east-2",
"resources":[
"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-12345678",
"arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:document/my-custom-document"
],
"detail":{
"association-id":"34fcb7e0-9a14-4984-9989-0e04e3f60bd8",
"instance-id":"i-12345678",
"document-name":"my-custom-document",
"document-version":"1",
"targets":"[{\"key\":\"instanceids\",\"values\":[\"i-12345678\"]}]",
"creation-date":"2017-02-23T15:23:48Z",
"last-successful-execution-date":"2017-02-23T16:23:48Z",
"last-execution-date":"2017-02-23T16:23:48Z",
"status":"Success",
"detailed-status":"",
"error-code":"testErrorCode",
"execution-summary":"testExecutionSummary",
"output-url":"sampleurl",
"instance-association-cwe-version":"1"
}

Cenários de exemplo: destinos do Systems Manager
em regras do Amazon EventBridge
Ao especificar o destino a ser invocado em uma regra do Amazon EventBridge, você pode escolher entre
mais de 20 tipos de destinos e adicionar até cinco destinos a cada regra.
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Dos vários destinos, você pode escolher entre Automation, OpsCenter e Run Command, que são recursos
do AWS Systems Manager, como ações de destino quando ocorre um evento EventBridge.
Veja a seguir vários exemplos de maneiras como você pode usar esses recursos como o destino de uma
regra do EventBridge.
Exemplos de automação
Você pode configurar uma regra do EventBridge para iniciar fluxos de trabalho do Automation quando
ocorrerem eventos como os seguintes:
• Quando um alarme do Amazon CloudWatch relatar que um nó gerenciado mostrou falha em uma
verificação de status (StatusCheckFailed_Instance=1), execute o runbook do Automation
AWSSupport-ExecuteEC2Rescue nesse nó.
• Quando um evento EC2 Instance State-change Notification ocorrer porque uma nova
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) está em execução, execute o runbook AWSAttachEBSVolume do Automation na instância.
• Quando um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) for criado e disponibilizado, execute o
runbook AWS-CreateSnapshot do Automation no volume.
Exemplos do OpsCenter
Você pode configurar uma regra do EventBridge para criar um novo OpsItem quando ocorrerem incidentes
como os seguintes:
• Um evento de controle de utilização está ocorrendo para o Amazon DynamoDB ou a performance do
volume do Amazon EBS foi reduzida.
• Um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling falhará ao executar um nó gerenciado ou se um fluxo de
trabalho do Systems Manager Automation falhar.
• Uma instância do EC2 altera o estado de Running para Stopped.
Exemplos do Run Command
Você pode configurar uma regra do EventBridge para executar um documento de comando do Systems
Manager no Run Command quando ocorrerem eventos como os seguintes:
• Quando um grupo do Auto Scaling estiver prestes a terminar, um script Run Command poderá capturar
os arquivos de log do nó, antes que ele seja encerrado.
• Quando um novo nó for criado em um grupo do Auto Scaling, uma ação de destino do Run Command
pode ativar a função de servidor Web ou instalar o software nesse nó.
• Quando um nó gerenciado estiver fora da conformidade, uma ação de destino Run Command pode
atualizar os patches nesse nó executando o documento AWS-RunPatchBaseline.

Monitorar alterações de status do Systems
Manager usando as notificações do Amazon SNS
É possível configurar o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações
sobre o status dos comandos que você envia usando o Run Command ou Maintenance Windows, que
são recursos do AWS Systems Manager. O Amazon SNS coordena e gerencia a entrega e o envio
de notificações a clientes e endpoints que assinam tópicos do Amazon SNS. Você pode receber uma
notificação sempre que um comando muda para um novo estado ou atinge um estado específico, como
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Failed (Falha) ou Timed out (Tempo limite). Nos casos em que você envia um comando para vários nós,
você pode receber uma notificação para cada cópia do comando enviado para um nó específico. Cada
cópia é chamada de uma invocação.
O Amazon SNS pode entregar notificações como HTTP ou HTTPS POST, e-mail (SMTP, texto sem
formatação ou no formato JSON) ou como uma mensagem postada em uma fila do Amazon Simple
Queue Service (Amazon SQS). Para obter mais informações, consulte O que é o Amazon SNS no Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service. Para obter exemplos da estrutura dos dados JSON
incluídos na notificação do Amazon SNS fornecida pelo Run Command e Maintenance Windows, consulte
Exemplo de notificações do Amazon SNS para AWS Systems Manager (p. 1553).

Configurar notificações do Amazon SNS para o AWS
Systems Manager
As tarefas Run Command e Maintenance Windows, registradas para uma janela de manutenção, podem
enviar notificações do Amazon SNS para tarefas de comando que entram nos seguintes status:
• Em andamento
• Bem-sucedida
• Reprovada
• Timed Out
• Canceled
Para obter informações sobre as condições que fazem com que um comando entre em um desses status,
consulte Noções básicas sobre status de comando (p. 1055).

Note
Os comandos enviados usando o Run Command também relatam o status Cancelando e
Pendente. Esses status não são capturados pelas notificações do Amazon SNS.

Notificações do Amazon SNS de resumo de comandos
Se você configurar o Run Command ou uma tarefa do Run Command na janela de manutenção para
notificações do Amazon SNS, o Amazon SNS enviará mensagens de resumo que incluem as informações
a seguir.
Campo

Type

Descrição

eventTime

String

A hora em que o evento foi
iniciado. O carimbo de hora é
importante, pois o Amazon SNS
não garante a ordem de entrega
das mensagens. Exemplo:
2016-04-26T13:15:30Z

documentName

String

O nome do documento do
SSM usado para executar esse
comando.

commandId

String

O ID gerado pelo Run Command
após o envio do comando.
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Campo

Type

Descrição

expiresAfter

Data

Se esse tempo for atingido e o
comando ainda não tiver iniciado
a execução, ele não executará.

outputS3BucketName

String

O bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) em que respostas para a
execução do comando devem
ser armazenadas.

outputS3KeyPrefix

String

O caminho de diretório do
Amazon S3 dentro do bucket
no qual as respostas para a
execução do comando devem
ser armazenadas.

requestedDateTime

String

A data e a hora em que a
solicitação foi enviada para esse
nó específico.

instanceIds

StringList

Os nós que foram selecionados
pelo comando.

Note
Os IDs de instância
só serão incluídos na
mensagem de resumo
se a tarefa do Run
Command direcionar
IDs de instância
diretamente. Os IDs
de instância não serão
incluídos na mensagem
de resumo se a tarefa
Run Command tiver
sido emitida usando o
direcionamento com
base em tags.
status

String

Status do comando para o
comando.

Notificações do Amazon SNS com base em invocação
Se você enviar um comando para vários nós, o Amazon SNS poderá enviar mensagens sobre cada cópia
ou invocação desse comando. As mensagens incluem as seguintes informações.
Campo

Type

Descrição

eventTime

String

A hora em que o evento foi
iniciado. O carimbo de hora é
importante, pois o Amazon SNS
não garante a ordem de entrega
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Campo

Type

Descrição
das mensagens. Exemplo:
2016-04-26T13:15:30Z

documentName

String

O nome do documento SSM
usado para executar esse
comando.

requestedDateTime

String

A data e a hora em que a
solicitação foi enviada para esse
nó específico.

commandId

String

O ID gerado pelo Run Command
após o envio do comando.

instanceId

String

A instância que foi direcionada
pelo comando.

status

String

Status do comando para essa
invocação.

Para configurar notificações do Amazon SNS quando um comando mudar de status, conclua as tarefas a
seguir.

Note
Se você não estiver configurando notificações do Amazon SNS para sua janela de manutenção,
poderá ignorar a Tarefa 5 apresentada posteriormente neste tópico.
Tópicos
• Tarefa 1: Criar e assinar um tópico do Amazon SNS (p. 1549)
• Tarefa 2: Criar uma política do IAM para notificações do Amazon SNS (p. 1550)
• Tarefa 3: Criar uma função do IAM para notificações do Amazon SNS (p. 1551)
• Tarefa 4: Configurar o acesso do usuário (p. 1551)
• Tarefa 5: Anexar a política iam:PassRole à função da janela de manutenção (p. 1552)

Tarefa 1: Criar e assinar um tópico do Amazon SNS
Um tópico do Amazon SNS é um canal de comunicação que o Run Command e as tarefas do Run
Command registradas em uma janela de manutenção usam para enviar notificações sobre o status dos
comandos. O Amazon SNS é compatível com diferentes protocolos de comunicação, incluindo HTTP/S,
e-mail e outros Serviços da AWS, como o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Para começar
rapidamente, recomendamos que você comece com o protocolo de e-mail. Para obter informações sobre
como criar um tópico, consulte Criar um tópico do Amazon SNS no Guia do desenvolvedor do Amazon
Simple Notification Service.

Note
Depois de criar o tópico, copie ou anote o ARN do tópico. Você especifica esse ARN ao enviar um
comando que esteja configurado para retornar notificações de status.
Após criar o tópico, inscreva-se nele especificando um Endpoint. Se você selecionou o protocolo de e-mail,
o endpoint é o endereço de e-mail no qual você deseja receber notificações. Para obter mais informações
sobre como se inscrever em um tópico, consulte Inscrever-se em um tópico do Amazon SNS no Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.
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O Amazon SNS envia um e-mail de confirmação de Notificações AWS para o endereço de e-mail que você
especificar. Abra o e-mail e selecione o link Confirm subscription (Confirmar assinatura).
Você receberá uma mensagem de confirmação da AWS. O Amazon SNS agora está configurado
para receber notificações e enviar a notificação como um e-mail para o endereço de e-mail que você
especificou.

Tarefa 2: Criar uma política do IAM para notificações do Amazon
SNS
Use o procedimento a seguir para criar uma política personalizada do AWS Identity and Access
Management (IAM) que forneça permissões para acionar notificações do Amazon SNS.

Para criar uma política do IAM personalizada SNS para notificações do Amazon SNS
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Policies e, em seguida, Create Policy. (Se aparecer um botão Get
Started, selecione-o e, em seguida, clique em Create Policy).

3.

Escolha a guia JSON.

4.

Substitua o conteúdo padrão pela declaração a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:sns-topic-name"
}
]

A região representa o identificador da região para uma região da Região da AWS compatível com
o AWS Systems Manager, como us-east-2 para a região Leste dos EUA (Ohio). Para ver uma
lista dos valores de regiões compatíveis, consulte a coluna Region (Região) em Systems Manager
service endpoints (Endpoints dos serviços do Systems Manager) na Referência geral do Amazon Web
Services.
account-id representa o identificador de 12 dígitos para a Conta da AWS, no formato
123456789012.
sns-topic-name representa o nome do tópico do Amazon SNS que você deseja usar para publicar
notificações.
5.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).

6.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de etiqueta para organizar, monitorar ou
controlar acesso para essa política.

7.

Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

8.

Na página Revisar política, em Nome, digite um nome para a política em linha. Por exemplo: my-snspublish-permissions.

9.

(Opcional) Em Descrição, digite uma descrição para a política.

10. Escolha Create policy (Criar política).
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Tarefa 3: Criar uma função do IAM para notificações do Amazon
SNS
Use o procedimento a seguir para criar uma função de serviço do IAM para notificações do Amazon SNS.
Essa função de serviço é usada pelo Systems Manager para iniciar notificações do Amazon SNS. Em
todos os procedimentos subsequentes, essa função é chamada de função do IAM do Amazon SNS.

Para criar uma função de serviço do IAM para notificações do Amazon SNS
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Roles e Create role.

3.

Em Select type of trusted entity (Selecionar o tipo de entidade confiável), escolha AWS service
(serviço).

4.

Na seção Choose a use case (Escolha um caso de uso), escolha Systems Manager.

5.

Na seção Select your use case (Selecione seu caso de uso), escolha EC2 e, em seguida, Next:
Permissions (Avançar: Permissões).

6.

Na página Attach permissions policies (Anexar políticas de permissões), marque a caixa à
esquerda do nome da política personalizada criada na Tarefa 2. Por exemplo: my-sns-publishpermissions.

7.

Escolha Next: Tags (Próximo: etiquetas).

8.

(Opcional) Adicione um ou mais pares de chave-valor de etiqueta para organizar, monitorar ou
controlar acesso para essa função.

9.

Escolha Next: Review (Próximo: revisar).

10. Na página Review (Revisar), em Role name (Nome da função), insira um nome para identificar a
função, por exemplo, my-sns-role.
11. (Opcional) Altere a descrição da função padrão para refletir a finalidade dessa função. Por exemplo:
Runs SNS topics on your behalf.
12. Selecione Create role (Criar função). O sistema faz com que você retorne para a página Roles.
13. Escolha o nome da função e depois copie ou anote o valor do Role ARN (ARN da função). Esse
nome do recurso da Amazon (ARN) para a função é usado quando você envia um comando que foi
configurado para retornar notificações do Amazon SNS.
14. A página Summary (Resumo) é aberta.

Tarefa 4: Configurar o acesso do usuário
Se a sua conta de usuário, grupo ou função do IAM receber permissões de administrador, você terá
acesso ao Run Command e ao Maintenance Windows, recursos do AWS Systems Manager. Se você não
tiver permissões de administrador, um administrador deverá lhe conceder permissão, atribuindo a política
gerenciada AmazonSSMFullAccess ou uma política que ofereça permissões comparáveis, à sua conta,
grupo ou função do IAM.
Use o seguinte procedimento para configurar uma conta de usuário para usar o Run Command e o
Maintenance Windows. Se você precisar criar uma nova conta de usuário, consulte Criar um usuário do
IAM na sua Conta da AWS, no Guia do usuário do IAM.

Para configurar acesso de usuário e anexar a política iam:PassRole a uma conta de usuário
1.

No painel de navegação do IAM, escolha Users (Usuários) e selecione a conta de usuário que deseja
configurar.

2.

Na guia Permissions (Permissões), na lista de políticas, verifique se a política
AmazonSSMFullAccess está listada ou se existe uma política comparável que conceda à conta
permissão para acessar o Systems Manager.
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3.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

4.

Na página Create policy (Criar política), selecione a guia Visual editor (Editor visual).

5.

Selecione Choose a service (Escolher um serviço) e, em seguida, IAM.

6.

Para Actions (Ações), na caixa de texto Filter actions (Filtrar ações), insira PassRole e selecione a
caixa de verificação ao lado de PassRole.

7.

Em Resources (Recursos), verifique se Specific (Específico) está selecionado e, em seguida,
selecione Add ARN (Adicionar ARN).

8.

No campo Specify ARN for role (Especificar ARN para função), cole o ARN da função do IAM do
Amazon SNS que você copiou no final da Tarefa 3. O sistema preenche automaticamente os campos
Account (Conta) e Role name with path (Nome de função com caminho).

9.

Escolha Add (Adicionar).

10. Escolha Review policy (Revisar política).
11. Na página Review Policy (Revisar política), insira um nome e depois escolha Create Policy (Criar
política).

Tarefa 5: Anexar a política iam:PassRole à função da janela de
manutenção
Ao registrar uma tarefa do Run Command em uma janela de manutenção, você especifica o nome de
recurso da Amazon (ARN) de uma função de serviço. Essa função de serviço é usada pelo Systems
Manager para executar tarefas registradas para a janela de manutenção. Para configurar notificações do
Amazon SNS para uma tarefa registrada do Run Command, anexe uma política iam:PassRole à função
de serviço da janela de manutenção especificada. Se você não pretende configurar a tarefa registrada
para notificações do Amazon SNS, essa tarefa pode ser ignorada.
A política iam:PassRole permite que a função de serviço do Maintenance Windows transmita a função
do IAM do Amazon SNS criada na Tarefa 3 ao serviço Amazon SNS. O procedimento a seguir mostra
como anexar a política iam:PassRole à função de serviço do Maintenance Windows.

Note
Use uma função de serviço personalizada para sua janela de manutenção para enviar
notificações relacionadas às tarefas do Run Command registradas. Para obter mais informações,
consulte Configurar o Maintenance Windows (p. 735).
Se for necessário criar um perfil de serviço personalizado para tarefas de janela de manutenção,
consulte Use o console para configurar permissões para janelas de manutenção (p. 736).

Para anexar sua política iam:PassRole à função do Maintenance Windows
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação, escolha Roles (Funções) e selecione a função do IAM do Amazon SNS
criada na Tarefa 3.

3.

Copie ou anote o Role ARN (ARN da função) e retorne à seção Roles (Funções) do console do IAM.

4.

Selecione a função de serviço personalizada Maintenance Windows que você criou na lista Role name
(Nome da função).

5.

Na guia Permissions (Permissões), verifique se a política AmazonSSMMaintenanceWindowRole
está listada ou se existe uma política comparável que dê permissão de janelas de manutenção à API
do Systems Manager. Se não estiver, escolha Attach policies (Anexar políticas) para anexá-la.

6.

Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).

7.

Selecione a guia Visual Editor (Editor visual).
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8.

Para Service (Serviço), selecione IAM.

9.

Para Actions (Ações), na caixa de texto Filter actions (Filtrar ações), insira PassRole e selecione a
caixa de verificação ao lado de PassRole.

10. Em Resources (Recursos), escolha Specific (Específico) e Add ARN (Adicionar ARN).
11. Na caixa Specify ARN for role (Especificar ARN para função), cole o ARN da função do IAM do
Amazon SNS criada na Tarefa 3 e escolha Add (Adicionar).
12. Escolha Review policy (Revisar política).
13. Na página Review Policy (Revisar política), especifique um nome para a política PassRole e escolha
Create policy (Criar política).

Exemplo de notificações do Amazon SNS para AWS
Systems Manager
É possível configurar o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações sobre
o status dos comandos que você envia usando o Run Command ou Maintenance Windows, que são
recursos do AWS Systems Manager.

Note
Este guia não aborda como configurar notificações usando o Run Command ou a Maintenance
Windows. Para obter informações sobre como configurar o Run Command ou o Maintenance
Windows para enviar notificações do Amazon SNS sobre o status dos comandos, consulte
Configurar notificações do Amazon SNS para o AWS Systems Manager (p. 1547).
Os exemplos a seguir mostram a estrutura da saída JSON retornada por notificações do Amazon SNS,
quando estas estão configuradas para o Run Command ou o Maintenance Windows.
Exemplo de saída JSON para mensagens de resumo de comandos usando o direcionamento de IDs de
instância
{

}

"commandId": "a8c7e76f-15f1-4c33-9052-0123456789ab",
"documentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"instanceIds": [
"i-1234567890abcdef0",
"i-9876543210abcdef0"
],
"requestedDateTime": "2019-04-25T17:57:09.17Z",
"expiresAfter": "2019-04-25T19:07:09.17Z",
"outputS3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"outputS3KeyPrefix": "runcommand",
"status": "InProgress",
"eventTime": "2019-04-25T17:57:09.236Z"

Exemplo de saída JSON para mensagens de resumo de comandos usando o direcionamento com base
em tags
{

"commandId": "9e92c686-ddc7-4827-b040-0123456789ab",
"documentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"instanceIds": [],
"requestedDateTime": "2019-04-25T18:01:03.888Z",
"expiresAfter": "2019-04-25T19:11:03.888Z",
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}

"outputS3BucketName": "",
"outputS3KeyPrefix": "",
"status": "InProgress",
"eventTime": "2019-04-25T18:01:05.825Z"

Exemplo de saída JSON para mensagens de invocação
{

}

"commandId": "ceb96b84-16aa-4540-91e3-925a9a278b8c",
"documentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"instanceId": "i-1234567890abcdef0",
"requestedDateTime": "2019-04-25T18:06:05.032Z",
"status": "InProgress",
"eventTime": "2019-04-25T18:06:05.099Z"

Usar o Run Command para enviar um comando que
retorna notificações de status
Os procedimentos a seguir mostram como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o console
do AWS Systems Manager para enviar um comando por meio do Run Command, um recurso do AWS
Systems Manager, que é configurado para retornar notificações de status.

Enviar um Run Command que retorna notificações (console)
Use o procedimento a seguir para enviar um comando por meio do Run Command que esteja configurado
para retornar notificações de status usando o console do Systems Manager.

Como enviar um comando que retorne notificações (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento de comando), escolha um documento do Systems Manager.

5.

Na seção Command parameters, especifique valores para os parâmetros necessários.

6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.
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8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS Notifications, escolha Enable SNS notifications.
11. Em IAM role (Função do IAM), escolha o ARN da função do IAM do Amazon SNS que você criou na
Tarefa 3 em Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do Amazon
SNS (p. 1546).
12. Para SNS topic (Tópico do SNS), insira o ARN do tópico do Amazon SNS a ser usado.
13. Em Event notifications (Notificações de eventos), escolha os eventos para os quais deseja receber
notificações.
14. Em Change notifications (Alterar notificações), escolha receber notificações apenas para o resumo do
comando (Command status changes) (Alterações de status do comando) ou para cada cópia de um
comando enviado a vários nós (Command status on each instance changes) (O status do comando
em cada instância é alterado).
15. Escolha Run.
16. Verifique se há uma mensagem do Amazon SNS em seu e-mail e abra o e-mail. O Amazon SNS pode
levar alguns minutos para enviar a mensagem de e-mail.

Enviar um Run Command que retorna notificações (CLI)
Use o procedimento a seguir para enviar um comando por meio do Run Command que esteja configurado
para retornar notificações de status usando a AWS CLI.

Para enviar um comando que retorne notificações (CLI)
1.

Abra a AWS CLI.

2.

Especifique parâmetros no comando a seguir para definir destinos com base nos IDs dos nós
gerenciados.
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aws ssm send-command --instance-ids "ID-1, ID-2" --document-name "Name"
--parameters '{"commands":["input"]}' --service-role "SNSRoleARN" -notification-config '{"NotificationArn":"SNSTopicName","NotificationEvents":
["All"],"NotificationType":"Command"}'

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm send-command --instance-ids "i-02573cafcfEXAMPLE, i-0471e04240EXAMPLE"
--document-name "AWS-RunPowerShellScript" --parameters '{"commands":
["Get-Process"]}' --service-role "arn:aws:iam::111122223333:role/
SNS_Role" --notification-config '{"NotificationArn":"arn:aws:sns:useast-1:111122223333:SNSTopic","NotificationEvents":
["All"],"NotificationType":"Command"}'

Comandos alternativos
Especifique parâmetros no comando a seguir para direcionar instâncias gerenciadas usando tags.
aws ssm send-command --targets "Key=tag:TagName,Values=TagKey" --document-name
"Name" --parameters '{"commands":["input"]}' --service-role "SNSRoleARN" -notification-config '{"NotificationArn":"SNSTopicName","NotificationEvents":
["All"],"NotificationType":"Command"}'

Veja um exemplo a seguir.
aws ssm send-command --targets "Key=tag:Environment,Values=Dev" -document-name "AWS-RunPowerShellScript" --parameters '{"commands":
["Get-Process"]}' --service-role "arn:aws:iam::111122223333:role/
SNS_Role" --notification-config '{"NotificationArn":"arn:aws:sns:useast-1:111122223333:SNSTopic","NotificationEvents":
["All"],"NotificationType":"Command"}'

3.

Pressione Enter.

4.

Verifique se há uma mensagem do Amazon SNS em seu e-mail e abra o e-mail. O Amazon SNS pode
levar alguns minutos para enviar a mensagem de e-mail.

Para obter mais informações, consulte o comando send-command na Referência de comandos da AWS
CLI.

Usar uma janela de manutenção para enviar um
comando que retorna notificações de status
Os procedimentos a seguir mostram como registrar uma tarefa do Run Command na janela de
manutenção usando o console do AWS Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
O Run Command é um recurso do AWS Systems Manager. Os procedimentos também descrevem como
configurar a tarefa do Run Command para retornar notificações de status.
Antes de começar
Se você não tiver criado uma janela de manutenção ou destinos registrados, consulte Trabalhar
com janelas de manutenção (console) (p. 743) para obter instruções sobre como criar uma janela de
manutenção e registrar destinos.
Para receber notificações do serviço Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), anexe uma
política iam:PassRole à função de serviço do Maintenance Windows especificada na tarefa registrada.
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Se você não tiver adicionado as permissões iam:PassRole à sua função de serviço do Maintenance
Windows, consulte Tarefa 5: Anexar a política iam:PassRole à função da janela de manutenção (p. 1552).

Registrar uma tarefa do Run Command em uma janela de
manutenção que retorna notificações (console)
Use o procedimento a seguir para registrar uma tarefa do Run Command que esteja configurada para
retornar notificações de status à janela de manutenção usando o console do Systems Manager.

Como registrar uma tarefa do Run Command na janela de manutenção que retorna notificações
(console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Maintenance Windows.

3.

Selecione a janela de manutenção para a qual você deseja registrar uma tarefa do Run Command
configurada para enviar notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

4.

Selecione Actions (Ações) e depois Register run command task (Registrar tarefa de comando de
execução).

5.

No campo Name (Nome), insira um nome para a tarefa.

6.

(Opcional) No campo Description (Descrição), insira uma descrição.

7.

Em Command document (Documento do comando), escolha um documento do comando.

8.

Em Task priority (Prioridade da tarefa), especifique uma prioridade para essa tarefa. Zero (0) é
a prioridade mais alta. As tarefas em uma janela de manutenção são agendadas em ordem de
prioridade. Tarefas que têm a mesma prioridade estão agendadas em paralelo.

9.

Na seção Targets (Destinos), selecione um grupo de destino registrado ou selecione destinos não
registrados.

10. Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
11. Na área IAM service role (Função de serviço do IAM), escolha a função de serviço do Maintenance
Windows que tenha permissões iam:PassRole para a função do SNS.

Note
Adicione permissões do iam:PassRole a função Maintenance Windows para permitir que
o Systems Manager passe a função do SNS ao Amazon SNS. Se você não tiver adicionado
permissões iam:PassRole, consulte a Tarefa 5, no tópico Monitorar alterações de status do
Systems Manager usando as notificações do Amazon SNS (p. 1546).
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12. (Opcional) Em Opções de saída, para salvar a saída de comando em um arquivo, selecione a caixa
Habilitar a gravação da saída no S3. Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket do
S3 são as do perfil da instância atribuído ao nó gerenciado, e não as do usuário do IAM que
realiza essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço IAM associada ao nó
gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
13. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), faça o seguinte:
• Selecione Enable SNS Notifications (Habilitar notificações do SNS).
• Para IAM role (Função do IAM), escolha o nome do recurso da Amazon (ARN) da função do IAM do
Amazon SNS que você criou na Tarefa 3 em Monitorar alterações de status do Systems Manager
usando as notificações do Amazon SNS (p. 1546) para iniciar o Amazon SNS.
• Para SNS topic (Tópico do SNS), insira o ARN do tópico do Amazon SNS a ser usado.
• Em Event type (Tipo de evento) escolha os eventos para os quais deseja receber notificações.
• Em Notification type (Tipo de notificação), escolha receber notificações para cada cópia de um
comando enviado a vários nós (invocações) ou o resumo de comandos.
14. Na seção Parameters (Parâmetros), insira os parâmetros necessários com base no documento do
Command que você escolheu.
15. Selecione Register Run command task (Registrar tarefa do Run Command).
16. Depois da próxima vez que a janela de manutenção for executada, verifique se recebeu um e-mail do
Amazon SNS e abra a mensagem de e-mail. O Amazon SNS pode levar alguns minutos para enviar o
e-mail.

Registrar uma tarefa do Run Command em uma janela de
manutenção que retorna notificações (CLI)
Use o procedimento a seguir para registrar uma tarefa do Run Command que esteja configurada para
retornar notificações de status à janela de manutenção usando a AWS CLI.

Para registrar uma tarefa do Run Command com a janela de manutenção que retorna notificações
(CLI)
Note
Para gerenciar melhor suas opções de tarefas, esse procedimento usa a opção de comando -cli-input-json, com valores de opção armazenados em um arquivo JSON.
1.

Na sua máquina local, crie um arquivo chamado RunCommandTask.json.

2.

Cole o conteúdo a seguir no arquivo .
{

"Name": "Name",
"Description": "Description",
"WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/MaintenanceWindowIAMRole",
"MaxConcurrency": "1",
"MaxErrors": "1",
"Priority": 3,
"Targets": [
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{

}

3.

"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"e32eecb2-646c-4f4b-8ed1-205fbEXAMPLE"
]

}
],
"TaskType": "RUN_COMMAND",
"TaskArn": "CommandDocumentName",
"TaskInvocationParameters": {
"RunCommand": {
"Comment": "Comment",
"TimeoutSeconds": 3600,
"NotificationConfig": {
"NotificationArn": "arn:aws:sns:region:account-id:SNSTopicName",
"NotificationEvents": [
"All"
],
"NotificationType": "Command"
},
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/SNSIAMRole"
}
}

Substitua os valores de exemplo por informações sobre seus próprios recursos.
Você também pode restaurar opções omitidas deste exemplo se quiser usá-las. Por exemplo, você
pode salvar a saída do comando em um bucket do S3.

4.
5.

Para obter mais informações, consulte register-task-with-maintenance-window na Referência de
comandos da AWS CLI.
Salve o arquivo.
No diretório da sua máquina local em que você salvou o arquivo, execute o comando a seguir.
aws ssm register-task-with-maintenance-window --cli-input-json file://
RunCommandTask.json

Important
Não se esqueça de incluir file:// antes do nome de arquivo. Ele é obrigatório nesse
comando.
Se houver êxito, o comando retornará informações semelhantes às mostradas a seguir.
{
}

6.

"WindowTaskId": "j2l8d5b5c-mw66-tk4d-r3g9-1d4d1EXAMPLE"

Após a próxima execução da janela de manutenção, verifique se recebeu um e-mail do Amazon SNS
e abra a mensagem do e-mail. O Amazon SNS pode levar alguns minutos para enviar o e-mail.

Para obter mais informações sobre como registrar tarefas para uma janela de manutenção na linha de
comando, consulte Registrar tarefas com a janela de manutenção (p. 760).
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Integrações de produtos e serviços
com o Systems Manager
Por padrão, o AWS Systems Manager é integrado a vários Serviços da AWS e a outros produtos e
serviços. A informações a seguir podem ajudar você a configurar o Systems Manager para integrar-se aos
produtos e os serviços que você usa.
• Integração com o Serviços da AWS (p. 1560)
• Integração com outros produtos e serviços (p. 1579)

Integração com o Serviços da AWS
Por meio do uso de documentos do Systems Manager Command (documentos SSM) e de runbooks
do Automation, você pode usar o AWS Systems Manager para fazer uma integração com Serviços
da AWS. Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte Documentos do AWS Systems
Manager (p. 1361).
O Systems Manager está integrado aos Serviços da AWS.

Computação
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

O Amazon EC2 fornece capacidade de
computação escalável na Nuvem AWS. O uso
do Amazon EC2 elimina a necessidade de
investir em hardware inicialmente, portanto, você
pode desenvolver e implantar aplicativos com
mais rapidez. É possível usar o Amazon EC2
para executar quantos servidores virtuais forem
necessários, configurar a segurança e as redes e
gerenciar o armazenamento.
O Systems Manager permite que você execute
várias tarefas nas instâncias do EC2. Por exemplo,
você pode executar, configurar, gerenciar,
manter, solucionar problemas e conectar-se com
segurança às instâncias do EC2. Você também
pode usar o Systems Manager para implantar
software, determinar o status da conformidade e
coletar inventário de suas instâncias do EC2.

Saiba mais
• Nós gerenciados (p. 828)
• AWS Systems Manager State Manager (p. 1077)
• AWS Systems Manager Run
Command (p. 1031)
• AWS Systems Manager Patch
Manager (p. 1139)
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• AWS Systems Manager Session
Manager (p. 948)
• AWS Systems Manager Distributor (p. 1324)
• Conformidade com o AWS Systems
Manager (p. 868)
• Inventário do AWS Systems Manager (p. 880)
Amazon EC2 Auto Scaling

O Auto Scaling ajuda a garantir que você tenha o
número correto de instâncias do EC2 disponíveis
para processar a carga da sua aplicação. Você cria
coleções de instâncias EC2, chamadas de grupos
de Auto Scaling.
O Systems Manager permite que você automatize
procedimentos comuns, como aplicar patches na
Amazon Machine Image (AMI), usados no modelo
do Auto Scaling para o grupo do Auto Scaling.
Saiba mais
Aplique patches a uma AMI e atualize um grupo do
Auto Scaling (p. 696)

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

O Amazon ECS é um serviço de gerenciamento
de contêineres altamente escalável e rápido
que permite a execução, a interrupção e o
gerenciamento de contêineres do Docker em um
cluster.
O Systems Manager permite que você gerencie
instâncias de contêineres remotamente e injete
dados confidenciais em seus contêineres
armazenando seus dados confidenciais em
parâmetros do Parameter Store, um recurso do
Systems Manager, fazendo referência a eles na
definição de contêiner.

Saiba mais
• Gerencie remotamente as instâncias de
contêiner usando o AWS Systems Manager
• Especificar dados sigilosos usando o Systems
Manager Parameter Store
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AWS Lambda

O Lambda é um serviço de computação que
permite que você execute o código sem provisionar
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o
código somente quando necessário e dimensiona
automaticamente, desde algumas solicitações por
dia a milhares por segundo.
O Systems Manager permite que você
use funções do Lambda no conteúdo do
runbook do Automation, usando a ação
aws:invokeLambdaFunction.
Saiba mais
Simplifique a aplicação de patches da AMI usando
o Automation, o AWS Lambda e o Parameter
Store (p. 690)

Internet das Coisas (IoT)
Dispositivos principais do AWS IoT Greengrass

AWS IoT Greengrass é um serviço de nuvem e
tempo de execução de borda da IoT de código
aberto que ajuda você a criar, implantar e
gerenciar aplicações de IoT em seus dispositivos.
O Systems Manager oferece suporte nativo para
os dispositivos principais do AWS IoT Greengrass.
Saiba mais
Configurar AWS Systems Manager para
dispositivos de borda (p. 54)

Dispositivos principais do AWS IoT

A AWS IoT fornece os serviços de nuvem
que conectam seus dispositivos IoT a outros
dispositivos e aos serviços de nuvem da AWS.
A AWS IoT fornece software para dispositivos
que pode ajudar você a integrar seus dispositivos
IoT a soluções baseadas em AWS IoT. Se seus
dispositivos puderem se conectar ao AWS IoT,
o AWS IoT poderá conectá-los aos serviços em
nuvem que a AWS fornece. O Systems Manager
é compatível com os dispositivos principais da
AWS IoT, desde que esses dispositivos estejam
configurados como nós gerenciados em um
ambiente híbrido.
Saiba mais
Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos (p. 34)
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Armazenamento
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

O Amazon S3 é o armazenamento para a Internet.
Ele foi projetado para facilitar a computação
de escala na Web para os desenvolvedores. O
Amazon S3 tem uma interface de serviços da
web simples que você pode usar para armazenar
e recuperar qualquer quantidade de dados, a
qualquer momento, em qualquer lugar da web.
O Systems Manager permite que você execute
scripts remotos e documentos SSM armazenados
no Amazon S3. O Distributor, um recurso do
AWS Systems Manager, usa o Amazon S3
para armazenar pacotes. Você também pode
enviar resultados para o Amazon S3 para o Run
Command e Session Manager, recursos do AWS
Systems Manager.

Saiba mais
• Executar scripts no Amazon S3 (p. 1572)
• Executar documentos do Command do Systems
Manager a partir de locais remotos (p. 1450)
• AWS Systems Manager Distributor (p. 1324)
• Registrar dados da sessão em log usando o
Amazon S3 (console) (p. 1019)

Developer Tools
AWS CodeBuild

O CodeBuild é um serviço de compilação na
nuvem, completamente gerenciado. O CodeBuild
compila o código-fonte, executa testes de unidade
e produz artefatos prontos para implantação. O
CodeBuild elimina a necessidade de provisionar,
gerenciar e escalar seus próprios servidores de
compilação.
O Parameter Store permite que você
armazene informações confidenciais para suas
especificações de compilação e projetos.

Saiba mais
• Crie a referência de especificação para o
CodeBuild
• Criar um projeto de compilação no AWS
CodeBuild
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Segurança, identidade e conformidade
AWS Identity and Access Management (IAM)

O IAM é um serviço da Web que ajuda você
a controlar o acesso aos recursos da AWS de
forma segura. Você usa o IAM para controlar
quem é autenticado (fez login) e autorizado (tem
permissões) a usar os recursos.
O Systems Manager permite controlar o acesso
aos serviços usando o IAM.

Saiba mais
• Como o AWS Systems Manager funciona com o
IAM (p. 1462)
• Ações, recursos e chaves de condição para o
AWS Systems Manager
• Criar usuários e grupos do IAM sem
administradores para o Systems Manager (p. 18)
• Crie um perfil de instância do IAM para o
Systems Manager (p. 22)
AWS Secrets Manager

Secrets Manager fornece um gerenciamento
mais fácil de segredos. Os segredos podem ser
credenciais de banco de dados, senhas, chaves de
API de terceiros e até mesmo texto arbitrário.
O Parameter Store permite recuperar segredos
do Secrets Manager quando você utiliza outros
serviços da Serviços da AWS que já oferecem
suporte para referências a parâmetros do
Parameter Store.
Saiba mais
Fazer referência a segredos do AWS Secrets
Manager em parâmetros do Parameter
Store (p. 1574)

AWS Security Hub

O Security Hub oferece uma visão abrangente dos
alertas de segurança de alta prioridade e do status
de conformidade em todas as Contas da AWS. O
Security Hub agrega, organiza e prioriza alertas de
segurança ou descobertas de vários Serviços da
AWS.
Quando você ativa a integração entre o Security
Hub e o Patch Manager, um recurso doAWS
Systems Manager, o Security Hub monitora o
status do patch de suas frotas, do ponto de vista
da segurança. Os detalhes de conformidade de
patches são exportados automaticamente para o
Security Hub. Isso permite que você use uma única
exibição para monitorar centralmente o status
de conformidade de patches e rastrear outras
descobertas de segurança. Você pode receber
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alertas quando os nós da sua frota saírem da
conformidade de patches e revisar as descobertas
de conformidade de patches no console do
Security Hub.
Você também pode integrar o Security Hub ao
Explorer e OpsCenter, recursos do AWS Systems
Manager. A integração com o Security Hub permite
que você receba descobertas do Security Hub
no Explorer e no OpsCenter. As descobertas do
Security Hub fornecem informações de segurança
que você pode usar no Explorer e OpsCenter
para agregar e tomar medidas sobre problemas
operacionais, de segurança e de performance no
AWS Systems Manager.
Será cobrada uma taxa para o uso do Security
Hub. Para obter mais informações, consulte Preço
do Security Hub.

Saiba mais
• Receber descobertas do AWS Security Hub no
Explorer (p. 184)
• Receber descobertas do AWS Security Hub no
OpsCenter (p. 240)
• Integrar o Patch Manager ao AWS Security
Hub (p. 1278)

Criptografia e PKI
AWS Key Management Service (AWS KMS)

O AWS KMS é um serviço gerenciado que permite
a criação e o controle de chaves de criptografia
gerenciadas usadas para criptografar seus dados.
O Systems Manager permite que você use o
AWS KMS para criar parâmetros SecureString
e criptografar dados de sessões do Session
Manager.

Saiba mais
• Como o AWS Systems ManagerParameter Store
usa o AWS KMS.
• Ativar a criptografia de chaves do KMS de dados
de sessão (console) (p. 983)

Gerenciamento e governança
AWS CloudFormation

O AWS CloudFormation é um serviço que ajuda
você a modelar e configurar os recursos da
Amazon Web Services, para que passe menos
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tempo gerenciando esses recursos e mais tempo
se concentrando nas aplicações executadas na
AWS.
O Parameter Store é uma fonte para referências
dinâmicas. Referências dinâmicas fornecem uma
maneira concisa e poderosa para você especificar
valores externos armazenados e gerenciados em
outros serviços nos modelos de pilha do AWS
CloudFormation.
Saiba mais
Usar referências dinâmicas para especificar
valores de modelos
AWS CloudTrail

O CloudTrail é um AWS service (Serviço da
AWS) que ajuda você a autorizar a governança,
a conformidade e as auditorias operacionais
e de risco na sua Conta da AWS. As ações
realizadas por um usuário, uma função ou um
AWS service (Serviço da AWS) são registradas
como eventos no CloudTrail. Os eventos incluem
ações realizadas no AWS Management Console,
AWS Command Line Interface (AWS CLI) e nos
SDKs e APIs da AWS.
O Systems Manager integra-se ao CloudTrail,
permitindo capturar todas as chamadas de API
para o Systems Manager como eventos, incluindo
chamadas do console do Systems Manager e
chamadas de código para as APIs do Systems
Manager.
Saiba mais
Registrar em log chamadas de API do AWS
Systems Manager com o AWS CloudTrail (p. 1526)
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Amazon CloudWatch Logs

O Amazon CloudWatch Logs permite centralizar os
logs de todos os sistemas, aplicações e Serviços
da AWS que você usa. Você pode visualizálos, pesquisá-los em busca de códigos de erro
ou padrões específicos, filtrá-los com base em
campos específicos ou arquivá-los com segurança
para análise futura.
O Systems Manager suporta o envio de logs para
o SSM Agent, Run Command e Session Manager
para o CloudWatch Logs.

Saiba mais
• Enviar logs de nós para o CloudWatch Logs
unificado (agente do CloudWatch) (p. 1512)
• Configurar o Amazon CloudWatch Logs para
Run Command (p. 1532)
• Registrar dados da sessão em log usando o
Amazon CloudWatch Logs (console) (p. 1020)
Amazon EventBridge

O EventBridge oferece um fluxo quase em tempo
quase real dos eventos do sistema que descrevem
as alterações nos recursos da Amazon Web
Services. Com regras simples que você pode
configurar rapidamente, é possível corresponder
eventos e roteá-los para um ou mais streams ou
funções de destino. O EventBridge se torna ciente
das alterações operacionais no momento em que
elas ocorrem. O EventBridge responde a essas
alterações operacionais e toma medidas corretivas
conforme necessário. Essas ações incluem o envio
de mensagens para responder ao ambiente, ativar
funções e capturar informações sobre o estado.
O Systems Manager tem vários eventos
suportados pelo EventBridge, permitindo que você
execute ações com base no conteúdo desses
eventos.
Saiba mais
Monitorar eventos do Systems Manager com o
Amazon EventBridge (p. 1534)

Note
O Amazon EventBridge é a maneira
preferida de gerenciar seus eventos. O
CloudWatch Events e o EventBridge são
o mesmo serviço subjacente e API, mas
o EventBridge oferece mais recursos.
Alterações feitas no CloudWatch ou
no EventBridge são refletidas em cada
console. Para obter mais informações,
consulte o Guia do usuário do Amazon
EventBridge.
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AWS Config

AWS Config: fornece uma visão detalhada da
configuração dos recursos da AWS em sua
Conta da AWS. Isso inclui como os recursos
estão relacionados entre si e como eles foram
configurados. Isso permite que você veja como as
configurações e relacionamentos mudam ao longo
do tempo.
O Systems Manager é integrado ao AWS Config,
fornecendo várias regras que ajudam você a obter
visibilidade das instâncias do EC2. Essas regras
ajudam a identificar quais instâncias do EC2 são
gerenciadas pelo Systems Manager, configurações
do sistema operacional, atualizações no nível do
sistema, aplicações instaladas, configurações de
rede e muito mais.

Saiba mais
• Tipos de recursos da AWS Config com suporte
• Registrar a configuração de software para
instâncias gerenciadas
• Visualizar o histórico do inventário e o controle
de alterações (p. 929)
AWS Trusted Advisor

O Trusted Advisor é uma ferramenta online que
fornece orientação em tempo real para ajudar você
a provisionar seus recursos seguindo as práticas
recomendadas da AWS.
O Systems Manager hospeda o Trusted Advisor e
você pode visualizar os dados do Trusted Advisor
no Explorer.

Saiba mais
• AWS Systems Manager Explorer (p. 165)
• Conceitos básicos do AWS Trusted Advisor
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AWS Organizations

O Organizations é um serviço de gerenciamento
de contas que permite consolidar várias Contas
da AWS em uma organização que você cria e
gerencia de maneira centralizada. O Organizations
inclui os recursos de faturamento consolidado e
gerenciamento de contas, que permitem que você
atenda melhor às necessidades orçamentárias, de
segurança e de conformidade do seu negócio.
A integração entre o Change Manager (p. 370),
um recurso do AWS Systems Manager, com
o Organizations, possibilita usar uma conta de
administrador delegado para gerenciar solicitações
de alteração, modelos de alteração e aprovações
para toda a sua organização por meio dessa única
conta.
A integração do Organizations com o
Inventory (p. 880), um recurso do AWS Systems
Manager, e o Explorer (p. 165) permite agregar
dados do inventário e de operações (OpsData) de
várias Regiões da AWS e Contas da AWS.
Integração entre o Quick Setup, um recurso
do AWS Systems Manager, e o Organizations
automatiza tarefas comuns de configuração de
serviço e implanta configurações de serviço com
base nas práticas recomendadas em todas as
unidades organizacionais (UOs).

Rede e entrega de conteúdo
AWS PrivateLink

Um AWS PrivateLink permite que você conecte
de forma privada sua VPC aos Serviços da AWS
compatíveis e aos serviços do endpoint da VPC,
sem exigir um gateway da Internet, um dispositivo
NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do AWS
Direct Connect.
O Systems Manager é compatível com nós
gerenciados conectados a APIs do Systems
Manager que usam o AWS PrivateLink. Isso
melhora o procedimento de segurança de seus
nós gerenciados porque o AWS PrivateLink
restringe todo o tráfego de rede entre esses nós, o
Systems Manager e o Amazon EC2 para a rede da
Amazon. Isso significa que os nós gerenciados não
precisam ter acesso à Internet.
Saiba mais
(Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30)
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Análises
Amazon Athena

O Athena é um serviço de consultas interativas
que permite a análise de dados diretamente no
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
usando SQL padrão. Com algumas ações no AWS
Management Console, você pode direcionar o
Athena para os dados armazenados no Amazon
S3 e começar a usar o SQL padrão para executar
consultas ad hoc e obter resultados em segundos.
O Systems Manager Inventory integra-se ao
Amazon Athena para ajudar você a consultar
dados de inventário de várias Regiões da AWS e
Contas da AWS. A integração com o Athena usa
a sincronização de dados dos recursos para que
você possa visualizar os dados do inventário de
todas os nós gerenciados na página Detailed View
(Visualização detalhada) no console do Systems
Manager Inventory.

Saiba mais
• Consultar dados de inventário de várias regiões
e contas (p. 903)
• Demonstração: use a sincronização de
dados de recursos para agregar dados do
inventário (p. 937)
AWS Glue

O AWS Glue é um serviço de ETL (extração,
transformação e carregamento) totalmente
gerenciado que torna fácil e econômico categorizar
os dados, limpá-los, aprimorá-los e movê-los de
modo confiável entre vários armazenamentos e
fluxos de dados.
O Systems Manager usa o AWS Glue para rastrear
os dados do Inventory no bucket do S3.
Saiba mais
Consultar dados de inventário de várias regiões e
contas (p. 903)

Amazon QuickSight

O Amazon QuickSight é um serviço de análise
de negócios que você pode usar para criar
visualizações, realizar uma análise única e
obter insights de seus dados. Ele pode detectar
automaticamente fontes de dados da AWS, além
de funcionar também com suas fontes de dados.
A sincronização de dados de recursos do Systems
Manager envia dados do inventário, coletados
de todos os nós gerenciados, para um único
bucket do Amazon S3. Você pode usar o Amazon
QuickSight para consultar e analisar os dados
agregados.
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Saiba mais
• Configurar a sincronização de dados de recursos
para o Inventory (p. 891)
• Demonstração: use a sincronização de
dados de recursos para agregar dados do
inventário (p. 937)

Integração de aplicativo
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

O Amazon SNS é um serviço da Web que
coordena e gerencia a entrega ou o envio de
mensagens para endpoints ou clientes inscritos.
O Systems Manager gera status para vários
serviços que podem ser capturados pelas
notificações do Amazon SNS.

Saiba mais
• Monitorar alterações de status do Systems
Manager usando as notificações do Amazon
SNS (p. 1546)
• Configurar notificações ou acionar ações com
base nos eventos do Parameter Store (p. 290)

AWS Management Console
AWS Resource Groups

Grupos de recursos organizam seus recursos
da AWS. Os grupos de recursos facilitam
o gerenciamento, o monitoramento e a
automatização de tarefas em grandes números de
recursos de uma vez.
Os tipos de recursos do Systems Manager, como
nós gerenciados, documentos SSM, janelas de
manutenção, parâmetros do Parameter Store
e listas de referência de patches podem ser
adicionados aos grupos de recursos.
Saiba mais
O que é o AWS Resource Groups?

Tópicos
• Executar scripts no Amazon S3 (p. 1572)
• Fazer referência a segredos do AWS Secrets Manager em parâmetros do Parameter Store (p. 1574)
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Executar scripts no Amazon S3
Esta seção descreve como baixar e executar scripts do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Você pode executar tipos diferentes de script, inclusive scripts do Ansible Playbooks, Python, Ruby, Shell e
PowerShell.
Você pode também fazer download de um diretório que inclua vários scripts. Ao executar o script principal
no diretório, o AWS Systems Manager executa também qualquer script referenciado que estiver incluído no
diretório.
Observe os detalhes essenciais a seguir sobre a execução de scripts do Amazon S3:
• O Systems Manager não verifica se o script pode ser executado em um nó. Antes de baixar e executar
o script, verifique se o software necessário está instalado em seu nó. Ou você pode criar um documento
composto que instala o software usando Run Command ou State Manager, recursos do AWS Systems
Manager e, depois, baixa e executa o script.
• Verifique se sua conta de usuário, função ou grupo no AWS Identity and Access Management (IAM) tem
permissão para ler no bucket do S3.
• Verifique se o perfil de instância nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tem
as permissões s3:ListBucket e s3:GetObject. Se o perfil de instância não tiver essas permissões,
o sistema falhará ao fazer download do script do bucket do S3. Para obter mais informações, consulte
Usar perfis de instâncias no Manual do usuário do IAM.

Execute scripts shell no Amazon S3
As informações a seguir incluem procedimentos para ajudar você a executar scripts do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) usando o console do AWS Systems Manager ou a AWS Command Line
Interface (AWS CLI). Embora scripts shell sejam usados nos exemplos, outros tipos de scripts podem ser
substituídos.

Execute um script shell no Amazon S3 (console)
Execute um script shell no Amazon S3
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-RunRemoteScript.

5.

Em Command parameters, faça o seguinte:
• Em Source Type, selecione S3.
• Na caixa de texto Source Info (Informações da origem) digite as informações necessárias para
acessar a origem no seguinte formato: Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.
{"path":"https://s3.aws-api-domain/path to script"}

Veja um exemplo a seguir.
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{"path":"https://s3.aws-api-domain/doc-example-bucket/scripts/shell/helloWorld.sh"}

• No campo Command Line (Linha de comando), digite os parâmetros para a execução do script.
Aqui está um exemplo.
helloWorld.sh argument-1 argument-2

• (Opcional) No campo Working Directory (Diretório de trabalho), insira o nome de um diretório do nó
em que você deseja baixar e executar o script.
• (Opcional) Em Execution Timeout, especifique o número de segundos para o sistema aguardar
antes de a execução do comando de script falhar.
6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
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Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.

Executar um script shell no Amazon S3 (linha de comando)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo
por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunRemoteScript" \
--output-s3-bucket-name "bucket name" \
--output-s3-key-prefix "key prefix" \
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance ID" \
--parameters '{"sourceType":["S3"],"sourceInfo":["{\"path\":\"https://s3.awsapi-domain/script path\"}"],"commandLine":["script name and arguments"]}'

Windows
aws ssm send-command ^
--document-name "AWS-RunRemoteScript" ^
--output-s3-bucket-name "bucket name" ^
--output-s3-key-prefix "key prefix" ^
--targets "Key=InstanceIds,Values=instance ID" ^
--parameters "sourceType"="S3",sourceInfo='{\"path\":\"https://s3.aws-apidomain/script path\"}',"commandLine"="script name and arguments"

PowerShell
Send-SSMCommand `
-DocumentName "AWS-RunRemoteScript" `
-OutputS3BucketName "bucket name" `
-OutputS3KeyPrefix "key prefix" `
-Targets "Key=InstanceIds,Values=instance ID"
-Parameter @{ sourceType="S3";sourceInfo='{"path": "https://s3.aws-apidomain/script path"}',; "commandLine"="script name and arguments"}

Fazer referência a segredos do AWS Secrets Manager
em parâmetros do Parameter Store
O AWS Secrets Manager ajuda você a organizar e gerenciar dados de configuração importantes, como
credenciais, senhas e chaves de licença. O Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager,
agora está integrado ao Secrets Manager, para que você possa recuperar segredos do Secrets Manager
ao usar outros Serviços da AWS que já oferecem suporte para referências a parâmetros do Parameter
Store. Esses serviços incluem o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS), AWS Lambda, AWS CloudFormation, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy e outros
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recursos do Systems Manager. Usando o Parameter Store para referenciar segredos do Secrets Manager,
você cria um processo consistente e seguro para chamar e usar segredos e referenciar dados no código e
nos scripts de configuração.
Para obter mais informações sobre o Secrets Manager, consulte O que é o AWS Secrets Manager no
Manual do usuário do AWS Secrets Manager.

Restrições
Observe as seguintes restrições ao usar o Parameter Store para fazer referência a segredos do Secrets
Manager:
• Você só pode recuperar segredos do Secrets Manager usando as operações de API GetParameter
e GetParameters. As operações de modificação e de APIs de consulta avançada, como
DescribeParameters ou GetParametersByPath, não são compatíveis com o Secrets Manager.
• Você pode usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS Tools for Windows PowerShell e os
SDKs para recuperar um segredo usando o Parameter Store.
• Quando você recupera um segredo do Secrets Manager do Parameter Store, o nome
deve começar com o seguinte caminho reservado: reserved path: /aws/reference/
secretsmanager/secret_ID_in_Secrets_Manager
Aqui está um exemplo: /aws/reference/secretsmanager/CFCreds1
• O Parameter Store honra as políticas (IAM) do AWS Identity and Access Management anexadas aos
segredos do Secrets Manager. Por exemplo, se o Usuário 1 não tiver acesso ao Segredo A, o Usuário 1
não poderá recuperar o Segredo A usando o Parameter Store.
• Os parâmetros que fazem referência a segredos do Secrets Manager não podem usar os recursos de
versionamento ou de histórico do Parameter Store.
• O Parameter Store honra os estágios de versão do Secrets Manager. Se você fizer referência a um
estágio da versão, ele usará letras, números, um ponto (.), um hífen (-) ou um sublinhado (_). Todos os
outros símbolos especificados no estágio da versão provocam falha na referência.

Como referenciar um segredo do Secrets Manager usando o
Parameter Store
O procedimento a seguir descreve como fazer referência a um segredo do Secrets Manager usando APIs
do Parameter Store. O procedimento faz referência a outros procedimentos no Manual do usuário do AWS
Secrets Manager.

Note
Antes de começar, verifique se você tem permissão para fazer referência aos segredos do
Secrets Manager em parâmetros do Parameter Store. Se você tiver permissões de administrador
no Secrets Manager e no Systems Manager, poderá fazer referência ou recuperar segredos
usando as APIs do Parameter Store. Se você fizer referência a um segredo do Secrets Manager
em um parâmetro do Parameter Store, mas não tiver permissão para acessar o segredo,
a referência não funcionará. Para obter mais informações, consulte Controle de acesso e
autenticação para o AWS Secrets Manager no Manual do usuário do AWS Secrets Manager.

Important
O Parameter Store funciona como um serviço de passagem para referências a segredos do
Secrets Manager. O Parameter Store não retém dados ou metadados sobre os segredos. A
referência é stateless.
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Para referenciar um segredo do Secrets Manager usando o Parameter Store
1.

Crie um segredo no Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar
segredos com o AWS Secrets Manager.

2.

Faça referência a um segredo usando a AWS CLI, o AWS Tools for Windows PowerShell ou o SDK.
Ao referenciar um segredo do Secrets Manager, o nome deve começar com o seguinte caminho
reservado: /aws/reference/secretsmanager/. Especificando esse caminho, o Systems
Manager saberá que precisa recuperar o segredo do Secrets Manager em vez do Parameter Store.
Aqui estão alguns nomes de exemplo que referenciam corretamente os segredos do Gerenciador de
Segredos, CFCreds1 e DBPass, usando o Parameter Store.
• /aws/reference/secretsmanager/CFCreds1
• /aws/reference/secretsmanager/DBPass
Este é um exemplo de código Java que faz referência a uma chave de acesso e a uma chave
secreta armazenadas no Secrets Manager. Esse exemplo de código define um cliente do Amazon
DynamoDB. O código recupera dados da configuração e credenciais do Parameter Store. Os
dados da configuração são armazenados como um parâmetro de string no Parameter Store, e
as credenciais são armazenadas no Secrets Manager. Embora os dados da configuração e as
credenciais sejam armazenados em serviços separados, os dois conjuntos de dados podem ser
acessados no Parameter Store usando a API GetParameter.
/**
* Initialize System Manager Client with default credentials
*/
AWSSimpleSystemsManagement ssm =
AWSSimpleSystemsManagementClientBuilder.defaultClient();
...
/**
* Example method to launch DynamoDB client with credentials different from default
* @return DynamoDB client
*/
AmazonDynamoDB getDynamoDbClient() {
//Getting AWS credentials from Secrets Manager using GetParameter
BasicAWSCredentials differentAWSCreds = new BasicAWSCredentials(
getParameter("/aws/reference/secretsmanager/access-key"),
getParameter("/aws/reference/secretsmanager/secret-key"));

}

//Initialize the DDB Client with different credentials
final AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClient.builder()
.withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(differentAWSCreds))
.withRegion(getParameter("region")) //Getting config from Parameter Store
.build();
return client;

/**
* Helper method to retrieve SSM Parameter's value
* @param parameterName identifier of the SSM Parameter
* @return decrypted parameter value
*/
public GetParameterResult getParameter(String parameterName) {
GetParameterRequest request = new GetParameterRequest();
request.setName(parameterName);
request.setWithDecryption(true);
return ssm.newGetParameterCall().call(request).getParameter().getValue();
}
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Estes são alguns exemplos da AWS CLI. Use o comando aws secretsmanager list-secrets
para encontrar os nomes dos segredos.
Exemplo 1 da AWS CLI: referência usando o nome do segredo
Linux & macOS
aws ssm get-parameter \
--name /aws/reference/secretsmanager/s1-secret \
--with-decryption

Windows
aws ssm get-parameter ^
--name /aws/reference/secretsmanager/s1-secret ^
--with-decryption

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"Parameter": {
"Name": "/aws/reference/secretsmanager/s1-secret",
"Type": "SecureString",
"Value": "Fl*MEishm!al875",
"Version": 0,
"SourceResult":
"{
\"CreatedDate\": 1526334434.743,
\"Name\": \"s1-secret\",
\"VersionId\": \"aaabbbccc-1111-222-333-123456789\",
\"SecretString\": \"Fl*MEishm!al875\",
\"VersionStages\": [\"AWSCURRENT\"],
\"ARN\": \"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:s1secret-E18LRP\"
}"
"LastModifiedDate": 2018-05-14T21:47:14.743Z,
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:s1-secretE18LRP",
}
}

Exemplo 2 da AWS CLI: referência que inclui o ID da versão
Linux & macOS
aws ssm get-parameter \
--name /aws/reference/secretsmanager/s1-secret:11111-aaa-bbb-ccc-123456789 \
--with-decryption

Windows
aws ssm get-parameter ^
--name /aws/reference/secretsmanager/s1-secret:11111-aaa-bbb-ccc-123456789 ^
--with-decryption

O comando retorna informações como as seguintes.
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"Parameter": {
"Name": "/aws/reference/secretsmanager/s1-secret",
"Type": "SecureString",
"Value": "Fl*MEishm!al875",
"Version": 0,
"SourceResult":
"{
\"CreatedDate\": 1526334434.743,
\"Name\": \"s1-secret\",
\"VersionId\": \"11111-aaa-bbb-ccc-123456789\",
\"SecretString\": \"Fl*MEishm!al875\",
\"VersionStages\": [\"AWSCURRENT\"],
\"ARN\": \"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:s1secret-E18LRP\"
}"
"Selector": ":11111-aaa-bbb-ccc-123456789"
}
"LastModifiedDate": 2018-05-14T21:47:14.743Z,
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:s1-secretE18LRP",
}

Exemplo 3 da AWS CLI: referência que inclui o estágio da versão
Linux & macOS
aws ssm get-parameter \
--name /aws/reference/secretsmanager/s1-secret:AWSCURRENT \
--with-decryption

Windows
aws ssm get-parameter ^
--name /aws/reference/secretsmanager/s1-secret:AWSCURRENT ^
--with-decryption

O comando retorna informações como as seguintes.
{

"Parameter": {
"Name": "/aws/reference/secretsmanager/s1-secret",
"Type": "SecureString",
"Value": "Fl*MEishm!al875",
"Version": 0,
"SourceResult":
"{
\"CreatedDate\": 1526334434.743,
\"Name\": \"s1-secret\",
\"VersionId\": \"11111-aaa-bbb-ccc-123456789\",
\"SecretString\": \"Fl*MEishm!al875\",
\"VersionStages\": [\"AWSCURRENT\"],
\"ARN\": \"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:s1secret-E18LRP\"
}"
"Selector": ":AWSCURRENT"
}
"LastModifiedDate": 2018-05-14T21:47:14.743Z,
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:s1-secret-
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}

E18LRP",

Integração com outros produtos e serviços
O AWS Systems Manager tem integração interna para os produtos e serviços mostrados na tabela abaixo.
Ansible

Ansible é uma plataforma de automação de TI
que torna aplicações e sistemas mais fáceis de
implantar.
O Systems Manager fornece o documento do
Systems Manager (documento SSM) AWSApplyAnsiblePlaybooks que permite que você
crie associações do State Manager que executam
Playbooks do Ansible.
Saiba mais
Demonstração: Criar associações que executam
manuais do Ansible (p. 1121)

Chef

Chef é uma ferramenta de automação de TI
que torna aplicações e sistemas mais fáceis de
implantar.
O Systems Manager fornece o documento SSM
AWS-ApplyChefRecipes, que permite criar
associações no State Manager, um recurso do
AWS Systems Manager, que executam receitas do
Chef.
Saiba mais
Demonstração: Criar associações que executam
receitas do Chef (p. 1127)
O Systems Manager também se integra aos perfis
do Chef InSpec, permitindo que você execute
verificações de conformidade e visualize nós
compatíveis e não compatíveis.
Saiba mais
Usar os perfis do Chef InSpec com o Systems
Manager Compliance (p. 1586)

GitHub

O GitHub fornece hospedagem para o controle
de versão de desenvolvimento de software e
colaboração.
O Systems Manager fornece o documento
SSM AWS-RunDocument, que permite
que você execute outros documentos SSM
armazenados no GitHub, e o documento SSM
AWS-RunRemoteScript, que permite executar
scripts armazenados no GitHub.
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Saiba mais
• Executar documentos do Command do Systems
Manager a partir de locais remotos (p. 1450)
• Executar scripts do GitHub (p. 1580)
Jenkins

Jenkins é um servidor de automação de código
aberto que permite que os desenvolvedores criem,
testem e implantem software de forma confiável.
O Automation, um recurso do Systems Manager,
pode ser usado como uma etapa pós-compilação
para pré-instalar as versões da aplicação nas
Amazon Machine Images (AMIs).
Saiba mais
Usar a Automação com o Jenkins (p. 712)

ServiceNow

O ServiceNow é um sistema de gerenciamento de
serviços corporativos que permite gerenciar seus
serviços e operações de TI.
Automation, Change Manager, Incident Manager e
OpsCenter, todos recursos do Systems Manager,
têm integração com o ServiceNow usando o
AWS Service Management Connector. Com essa
integração, você pode visualizar, criar, atualizar,
adicionar correspondência e resolver cases do
AWS Support diretamente no ServiceNow.
Saiba mais
Integração com o ServiceNow (p. 1590)

Tópicos
• Executar scripts do GitHub (p. 1580)
• Usar os perfis do Chef InSpec com o Systems Manager Compliance (p. 1586)
• Integração com o ServiceNow (p. 1590)

Executar scripts do GitHub
Esta seção descreve como usar o documento do Systems Manager (documento SSM) predefinido AWSRunRemoteScript para baixar scripts do GitHub, inclusive scripts ds Playbooks do Ansible, Python, Ruby
e PowerShell. Usando esse documento do SSM, você não precisa mais modificar scripts manualmente no
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou encapsulá-los em documentos do SSM. A integração
do AWS Systems Manager com o GitHub promove a infraestrutura como código, o que reduz o tempo
necessário para gerenciar nós ao padronizar configurações em toda a frota.
Você pode também criar documentos SSM personalizados que permitem baixar e executar scripts
ou outros documentos SSM de locais remotos. Para mais informações, consulte Criar documentos
compostos (p. 1434).
Você pode também fazer download de um diretório que inclua vários scripts. Ao executar o script principal
no diretório, o Systems Manager executa também qualquer script referenciado que estiver incluído no
diretório.
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Observe os detalhes essenciais a seguir sobre a execução de scripts do GitHub.
• O Systems Manager não verifica se o script pode ser executado em um nó. Antes de baixar e executar
o script, verifique se o software necessário está instalado em seu nó. Ou você pode criar um documento
composto que instala o software usando Run Command ou State Manager, recursos do AWS Systems
Manager e, depois, baixa e executa o script.
• Você é responsável por garantir que todos os requisitos do GitHub sejam atendidos. Isso inclui a
atualização de seu token de acesso, conforme necessário. Tome cuidado para não ultrapassar o número
de solicitações autenticadas ou não autenticadas. Para mais informações, consulte a Documentação do
GitHub.
Tópicos
• Execução de playbooks do Ansible no GitHub (p. 1581)
• Executar scripts do Python no GitHub (p. 1583)

Execução de playbooks do Ansible no GitHub
Esta seção inclui procedimentos para ajudar você a executar Playbooks do Ansible no GitHub usando o
console ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Antes de começar
Se você planeja executar um script armazenado em um repositório privado do GitHub, crie um parâmetro
AWS Systems Manager SecureString para o token de acesso de segurança do GitHub. Você não
pode acessar um script em um repositório privado do GitHub transmitindo manualmente o token via SSH.
O token de acesso deve ser passado como um parâmetro SecureString do Systems Manager. Para
obter mais informações sobre como criar um parâmetro SecureString, consulte Crie um parâmetro do
Systems Manager (p. 294).

Executar um manual do Ansible no GitHub (console)
Executar um playbook do Ansible no GitHub
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha Run Command.
-ou-

3.
4.
5.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.
Selecione Run command (Executar comando).
Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-RunRemoteScript.
Em Command parameters, faça o seguinte:
• Em Source Type, selecione GitHub.
• Na caixa de texto Source Info (Informações da origem) insira as informações necessárias para
acessar a origem no seguinte formato:
{

}

"owner": "owner_name",
"repository": "repository_name",
"getOptions": "branch:branch_name",
"path": "path_to_scripts_or_directory",
"tokenInfo": "{{ssm-secure:SecureString_parameter_name}}"
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Este exemplo faz download de um arquivo chamado webserver.yml.
{

}

"owner": "TestUser1",
"repository": "GitHubPrivateTest",
"getOptions": "branch:myBranch",
"path": "scripts/webserver.yml",
"tokenInfo": "{{ssm-secure:mySecureStringParameter}}"

Note
"branch" é necessário somente se o documento do SSM estiver armazenado em uma
ramificação diferente de master.
Para usar a versão de seus scripts que estão em uma confirmação específica no
repositório, use commitID com getOptions em vez de branch. Por exemplo:
"getOptions": "commitID:bbc1ddb94...b76d3bEXAMPLE",
• No campo Command Line (Linha de comando), digite os parâmetros para a execução do script.
Aqui está um exemplo.
ansible-playbook -i “localhost,” --check -c local webserver.yml
• (Opcional) No campo Working Directory (Diretório de trabalho), insira o nome de um diretório do nó
em que você deseja baixar e executar o script.
• (Opcional) Em Execution Timeout, especifique o número de segundos para o sistema aguardar
antes de a execução do comando de script falhar.
6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.
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Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.

Executar um manual do Ansible no GitHub usando a AWS CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.

2.

Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).
Execute o comando a seguir para fazer download e executar um script no GitHub.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunRemoteScript" \
--instance-ids "instance-IDs"\
--parameters '{"sourceType":["GitHub"],"sourceInfo":["{\"owner
\":\"owner_name\", \"repository\": \"repository_name\", \"path
\": \"path_to_file_or_directory\", \"tokenInfo\":\"{{ssmsecure:name_of_your_SecureString_parameter}}\" }"],"commandLine":["commands_to_run"]}'

Veja a seguir um comando de exemplo a ser executado em uma máquina Linux local.
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-RunRemoteScript" \
--instance-ids "i-02573cafcfEXAMPLE" \
--parameters '{"sourceType":["GitHub"],"sourceInfo":["{\"owner\":\"TestUser1\",
\"repository\": \"GitHubPrivateTest\", \"path\": \"scripts/webserver.yml\",
\"tokenInfo\":\"{{ssm-secure:mySecureStringParameter}}\" }"],"commandLine":["ansibleplaybook -i “localhost,” --check -c local webserver.yml"]}'

Executar scripts do Python no GitHub
Esta seção inclui procedimentos para ajudar você a executar scripts do Python no GitHub usando o
console do AWS Systems Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Executar um script do Python no GitHub (console)
Executar um script do Python no GitHub
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
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2.

No painel de navegação, escolha Run Command.
-ouSe a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Run Command.

3.

Selecione Run command (Executar comando).

4.

Na lista Command document (Documento do comando), escolha AWS-RunRemoteScript.

5.

Em Command parameters (Parâmetros do comando), faça o seguinte:
• Em Source Type, selecione GitHub.
• Na caixa de texto Source Info (Informações da origem) insira as informações necessárias para
acessar a origem no seguinte formato:
{

}

"owner": "owner_name",
"repository": "repository_name",
"getOptions": "branch:branch_name",
"path": "path_to_document",
"tokenInfo": "{{ssm-secure:SecureString_parameter_name}}"

O exemplo a seguir baixa um diretório de scripts chamado complex-script.
{

}

"owner": "TestUser1",
"repository": "SSMTestDocsRepo",
"getOptions": "branch:myBranch",
"path": "scripts/python/complex-script",
"tokenInfo": "{{ssm-secure:myAccessTokenParam}}"

Note
"branch" é necessário somente se seus scripts estiverem armazenados em uma
ramificação diferente de master.
Para usar a versão de seus scripts que estão em uma confirmação específica no
repositório, use commitID com getOptions em vez de branch. Por exemplo:
"getOptions": "commitID:bbc1ddb94...b76d3bEXAMPLE",
• No campo Command Line (Linha de comando), digite os parâmetros para a execução do script.
Aqui está um exemplo.
mainFile.py argument-1 argument-2

Este exemplo executa o mainFile.py que, por sua vez, pode executar outros scripts no diretório
complex-script.
• (Opcional) Em Working Directory (Diretório de trabalho), digite o nome de um diretório do nó em que
deseja baixar e executar o script.
• (Opcional) Em Execution Timeout (Tempo limite de execução), especifique o número de segundos
para o sistema aguardar antes de a execução do comando de script falhar.
6.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.
1584

AWS Systems Manager Guia do usuário
Executar scripts do GitHub

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
7.

Para Other parameters (Outros parâmetros):
• Em Comment (Comentário), digite as informações sobre esse comando.
• Em Timeout (seconds) (Tempo limite [segundos]), especifique o número de segundos para o
sistema aguardar até a falha de execução do comando total.

8.

Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
9.

(Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
10. Na seção SNS notifications (Notificações do SNS), se quiser enviar notificações sobre o status da
execução do comando, marque a caixa de seleção Enable SNS notifications (Habilitar notificações do
SNS).
Para obter mais informações sobre a configuração de notificações do Amazon SNS para o Run
Command, consulte Monitorar alterações de status do Systems Manager usando as notificações do
Amazon SNS (p. 1546).
11. Escolha Run.

Executar um script do Python no GitHub usando a AWS CLI
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute o comando a seguir para fazer download e executar um script no GitHub.
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aws ssm send-command --document-name "AWS-RunRemoteScript" --instanceids "instance-IDs" --parameters '{"sourceType":["GitHub"],"sourceInfo":
["{\"owner\":\"owner_name\", \"repository\":\"repository_name\", \"path\":
\"path_to_script_or_directory"}"],"commandLine":["commands_to_run"]}'

Aqui está um exemplo.
aws ssm send-command --document-name "AWS-RunRemoteScript" --instance-ids
"i-02573cafcfEXAMPLE" --parameters '{"sourceType":["GitHub"],"sourceInfo":["{\"owner
\":\"TestUser1\", \"repository\":\"GitHubTestPublic\", \"path\": \"scripts/python/
complex-script\"}"],"commandLine":["mainFile.py argument-1 argument-2 "]}'

Este exemplo baixa um diretório de scripts denominado complex-script. A entrada commandLine
executa o mainFile.py que, por sua vez, pode executar outros scripts no diretório complexscript.

Usar os perfis do Chef InSpec com o Systems
Manager Compliance
O AWS Systems Manager se integra com o Chef InSpec. InSpec é um framework de teste de código
aberto que permite criar perfis legíveis para armazenamento no GitHub ou no Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Em seguida, você pode usar o Systems Manager para executar verificações de
compatibilidade e visualizar nós compatíveis e não compatíveis. Um perfil é um requisito de segurança,
compatibilidade ou política de seu ambiente de computação. Por exemplo, você pode criar perfis que
executam as seguintes verificações ao verificar os nós com o Compliance, um recurso do AWS Systems
Manager:
• Verificar se portas específicas estão abertas ou fechadas.
• Verificar se aplicativos específicos estão em execução.
• Verificar se determinados pacotes estão instalados.
• Verificar propriedades específicas em chaves do Registro do Windows.
Você pode criar perfis do InSpec para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e
para servidores on-premises ou máquinas virtuais (VMs) que você gerencia com o Systems Manager. O
seguinte exemplo do perfil do Chef InSpec verifica se a porta 22 está aberta.
control 'Scan Port' do
impact 10.0
title 'Server: Configure the service port'
desc 'Always specify which port the SSH server should listen to.
Prevent unexpected settings.'
describe sshd_config do
its('Port') { should eq('22') }
end
end

O InSpec inclui um conjunto de recursos que ajudam você a escrever rapidamente verificações e controles
de auditoria. O InSpec usa a Domain-specific Language (DSL) do InSpec para escrever esses controles
no Ruby. Você também pode usar perfis criados por uma grande comunidade de usuários do InSpec.
Por exemplo, o projeto DevSec chef-os-hardening no GitHub inclui dezenas de perfis para ajudar você a
proteger seus nós. Você pode criar e armazenar perfis no GitHub ou no Amazon S3.
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Como funciona
Veja a seguir a forma como o processo de usar perfis do InSpec com o Compliance funciona:
1. Identifique perfis do InSpec predefinidos que você deseja usar ou crie seus próprios. Você pode usar
perfis predefinidos no GitHub para começar. Para obter informações sobre como criar seus próprios
perfis do InSpec, consulte Chef InSpec Profiles.
2. Armazene perfis em um repositório GitHub público ou privado ou em um bucket do S3.
3. Execute o Compliance com seus perfis do InSpec usando o documento do Systems Manager
(documento do SSM) AWS-RunInspecChecks. Você pode iniciar uma verificação do Compliance
usando o Run Command, um recurso do AWS Systems Manager, para verificações sob demanda ou
programar verificações regulares do Compliance usando o State Manager, um recurso do AWS Systems
Manager.
4. Identifique os nós incompatíveis usando a API Compliance ou o console do Compliance.

Note
Observe as seguintes informações:
• O Chef usa um cliente em seus nós gerenciados para processar o perfil. Você não precisa
instalar o cliente. Quando o Systems Manager executa o documento AWS-RunInspecChecks,
o sistema verifica se o cliente está instalado. Caso contrário, o Systems Manager instala o
cliente do Chef durante a verificação e, em seguida, desinstala o cliente após a verificação ser
concluída.
• A execução do documento do SSM AWS-RunInspecChecks, conforme descrito neste
tópico, atribui uma entrada de conformidade do tipo Custom:Inspec para cada nó de
destino. Para atribuir esse tipo de conformidade, o documento chama a operação de API
PutComplianceItems.

Executar uma verificação de conformidade no InSpec
Esta seção inclui informações sobre como executar uma verificação de conformidade do InSpec usando o
console do Systems Manager e a AWS Command Line Interface (AWS CLI). O procedimento do console
mostra como configurar o State Manager para executar a verificação. O procedimento da AWS CLI mostra
como configurar o Run Command para executar a verificação.

Executar uma verificação de conformidade no InSpec com State Manager
(console)
Como executar uma verificação de conformidade no InSpec com o State Manager usando o
console do AWS Systems Manager
1.
2.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
No painel de navegação, escolha State Manager.
- ou -

3.

Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha State Manager.
Escolha Create association (Criar associação).

4.
5.

Na seção Provide association details (Fornecer detalhes da associação), digite um nome.

6.

Na lista Document version (Versão do documento), escolha Latest at runtime (Mais recente em tempo
de execução).

Na lista Document (Documento), escolha AWS-RunInspecChecks.
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7.

Na seção Parameters (Parâmetros), na lista Source Type (Tipo de origem), escolha GitHub ou S3.
Se você escolher GitHub, digite o caminho para um perfil do InSpec em um repositório GitHub público
ou privado no campo Source Info (Informações de origem). Este é um caminho de exemplo para um
perfil público fornecido pela equipe do Systems Manager no seguinte local: https://github.com/awslabs/
amazon-ssm/tree/master/Compliance/InSpec/PortCheck.
{"owner":"awslabs","repository":"amazon-ssm","path":"Compliance/InSpec/
PortCheck","getOptions":"branch:master"}

Se você escolher S3, insira um URL válido para um perfil do InSpec em um bucket do S3, no campo
Source Info (Informações de origem).
Para obter mais informações sobre como o Systems Manager se integra com o GitHub e com o
Amazon S3, consulte Executar scripts do GitHub (p. 1580).
8.

Na seção Targets (Destinos), escolha os nós gerenciados nos quais você quer executar essa
operação, especificando as etiquetas, selecionando as instâncias ou dispositivos de borda
manualmente ou especificando um grupo de recursos.

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
9.

Na seção Specify schedule (Especificar programação), use as opções do construtor de programação
para criar uma programação que especifica quando você deseja que a verificação do Compliance seja
executada.

10. Para Rate control (Controle de taxa):
• Em Concurrency (Concorrência), especifique um número ou uma porcentagem de nós gerenciados
nos quais executar o comando ao mesmo tempo.

Note
Se você selecionou destinos especificando tags aplicadas a instâncias a nós gerenciados
ou especificando grupos de recursos da AWS, e não tiver certeza de quantas instâncias
são direcionadas, restrinja o número de instâncias que poderão executar o documento ao
mesmo tempo, especificando uma porcentagem.
• Em Error threshold (Limite de erro), especifique quando parar de executar o comando em outros
nós depois de falhar em alguns ou em uma porcentagem de nós. Por exemplo, se você especificar
três erros, o Systems Manager deixará de enviar o comando quando o 4° erro for recebido. Os nós
gerenciados que continuam processando o comando também podem enviar erros.
11. (Opcional) Em Output options (Opções de saída), para salvar a saída do comando em um arquivo,
selecione a caixa Write command output to an S3 bucket (Gravar saída do comando em um bucket do
S3). Digite os nomes de bucket e prefixo (pastas) nas caixas de texto.

Note
As permissões do S3 que concedem a possibilidade de gravar os dados em um bucket
do S3 são as do perfil da instância (para instâncias do EC2) ou uma função de serviço do
IAM (máquinas on-premises) atribuída à instância, e não as do usuário do IAM que realiza
essa tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil da instância do IAM
para o Systems Manager (p. 22) ou Criar uma função de serviço do IAM para um ambiente
híbrido (p. 36). Além disso, se o bucket do S3 especificado estiver em uma conta da Conta da
AWS diferente, verifique se o perfil da instância ou a função de serviço do IAM associado ao
nó gerenciado tenha as permissões necessárias para gravar nesse bucket.
12. Escolha Create Association (Criar associação). O sistema cria a associação e executa
automaticamente a verificação do Compliance.
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13. Aguarde vários minutos até que a verificação seja concluída e, em seguida, escolha Compliance no
painel de navegação.
14. Em Corresponding managed instances (Instâncias gerenciadas correspondentes), localize os nós em
que a coluna Compliance Type (Tipo de compatibilidade) seja Custom:Inspec.
15. Escolha o ID de um nó para visualizar os detalhes dos status de incompatibilidade.

Executar uma verificação de conformidade no InSpec com Run Command (AWS
CLI)
1.

Instale e configure a AWS Command Line Interface (AWS CLI), caso ainda não o tenha feito.
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar ferramentas da linha de comando da
AWS (p. 62).

2.

Execute um dos seguintes comandos para executar um perfil do InSpec no GitHub ou no Amazon S3.
O comando usa os seguintes parâmetros:
• sourceType: GitHub ou Amazon S3
• sourceInfo: URL para a pasta de perfil do InSpec no GitHub ou em um bucket do S3. A pasta base
deve conter o arquivo base do InSpec (*.yml) e todos os controles relacionados (*.rb).
GitHub
aws ssm send-command --document-name "AWS-RunInspecChecks" --targets
'[{"Key":"tag:tag_name","Values":["tag_value"]}]' --parameters '{"sourceType":
["GitHub"],"sourceInfo":["{\"owner\":\"owner_name\", \"repository\":
\"repository_name\", \"path\": \"Inspec.yml_file"}"]}'

Aqui está um exemplo.
aws ssm send-command --document-name "AWS-RunInspecChecks" --targets
'[{"Key":"tag:testEnvironment","Values":["webServers"]}]' --parameters '{"sourceType":
["GitHub"],"getOptions":"branch:master","sourceInfo":["{\"owner\":\"awslabs\",
\"repository\":\"amazon-ssm\", \"path\": \"Compliance/InSpec/PortCheck\"}"]}'

Amazon S3
aws ssm send-command --document-name "AWS-RunInspecChecks" --targets
'[{"Key":"tag:tag_name","Values":["tag_value"]}]' --parameters'{"sourceType":
["S3"],"sourceInfo":["{\"path\":\"https://s3.aws-api-domain/DOC-EXAMPLEBUCKET/Inspec.yml_file\"}"]}'

Aqui está um exemplo.
aws ssm send-command --document-name "AWS-RunInspecChecks" --targets
'[{"Key":"tag:testEnvironment","Values":["webServers"]}]' --parameters'{"sourceType":
["S3"],"sourceInfo":["{\"path\":\"https://s3.aws-api-domain/DOC-EXAMPLE-BUCKET/InSpec/
PortCheck.yml\"}"]}'

3.

Execute o comando a seguir para visualizar um resumo da verificação do Compliance.
aws ssm list-resource-compliance-summaries --filters
Key=ComplianceType,Values=Custom:Inspec
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4.

Execute o comando a seguir para ver detalhes de um nó que não é compatível.
aws ssm list-compliance-items --resource-ids node_ID --resource-type ManagedInstance -filters Key=DocumentName,Values=AWS-RunInspecChecks

Integração com o ServiceNow
O ServiceNow fornece um sistema de gerenciamento de serviços baseado na nuvem para criar e gerenciar
fluxos de trabalho em nível organizacional, como serviços de TI, sistemas de chamados e suporte. O AWS
Service Management Connector integra o ServiceNow com o Systems Manager para provisionar, gerenciar
e operar recursos da AWS diretamente no ServiceNow. Você pode usar o AWS Service Management
Connector para integrar o ServiceNow ao Automation, Change Manager, Incident Manager e OpsCenter,
todos capacidades do AWS Systems Manager.
Usando o ServiceNow, é possível executar as seguintes tarefas:
• Executar playbooks de automação do Systems Manager.
• Visualizar, atualizar e resolver incidentes de OpsItems do Systems Manager.
• Visualizar e gerenciar itens operacionais, como incidentes, por meio do OpsCenter do Systems
Manager.
• Visualizar e executar solicitações de alteração do Systems Manager com base em uma lista selecionada
de modelos pré-aprovados de alteração.
• Gerenciar e resolver incidentes envolvendo aplicativos hospedados na AWS por meio de integração com
o Incident Manager.

Note
Para obter informações sobre como fazer a integração com o ServiceNow, consulte Configuring
AWS service integrations (Configurar integrações de serviço da AWS) no Guia do administrador
do AWS Service Management Connector.
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Marcar recursos do Systems
Manager
Uma tag é um rótulo atribuído a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e um valor, ambos
definidos por você.
As tags permitem categorizar os recursos da AWS de diferentes formas, como por finalidade, proprietário
ou ambiente. Por exemplo, se você quiser organizar e gerenciar seus recursos de acordo com se
eles são usados para desenvolvimento ou produção, será possível marcar alguns deles com a chave
Environment e o valor Production. É possível executar vários tipos de consultas para recursos com
as tags "Key=Environment,Values=Production". Por exemplo, é possível definir um conjunto
de tags para os nós gerenciados da conta que ajudam você a rastrear ou direcionar os nós por sistema
operacional e ambiente, como o SUSE Linux Enterprise Server, agrupado como development, staging
e production. Também é possível executar operações em recursos especificando esse par de chave/
valor em seus comandos, como executar um script de atualização em todos os nós do grupo ou revisar o
status desses nós.
É possível usar as tags aplicadas aos recursos do AWS Systems Manager em várias operações. Por
exemplo, é possível direcionar somente os nós gerenciados que forem marcados com um par de chave/
valor de tag especificada ao executar um comando (p. 1036) ou atribuir destinos a uma janela de
manutenção (p. 745). Também é possível restringir o acesso aos seus recursos (p. 1469) com base nas
tags aplicadas a eles.
Além disso, é possível criar grupos de recursos especificando as mesmas tags para recursos da AWS de
vários tipos, não apenas do mesmo tipo. Depois disso, é possível usar o Resource Groups para visualizar
informações sobre quais recursos em um grupo estão em conformidade e funcionando corretamente e
quais recursos exigem ação. As informações que você visualiza pertencem a todos os tipos de recursos da
AWS que podem ser adicionados a um grupo de recursos, não apenas aos tipos de recursos do Systems
Manager compatíveis. Para obter mais informações, consulte O que é o AWS Resource Groups? no
Manual do usuário do AWS Resource Groups.
O restante deste capítulo descreve como adicionar e remover tags de recursos do Systems Manager.
Tópicos
• Recursos do Systems Manager que você pode marcar com tags (p. 1591)
• Marcação de associações do Systems Manager com tags (p. 1592)
• Automatize as automações (p. 1595)
• Marcar documentos do Systems Manager (p. 1598)
• Marcar janelas de manutenção (p. 1602)
• Marcar nós gerenciados (p. 1606)
• Marcar OpsItems (p. 1611)
• Marcar parâmetros do Systems Manager (p. 1614)
• Marcar listas de referência de patches (p. 1618)

Recursos do Systems Manager que você pode
marcar com tags
É possível aplicar tags aos seguintes recursos no AWS Systems Manager:
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• Associations
• Automações
• Documentos do
• Janelas de manutenção
• Nós gerenciados
• OpsItems
• OpsMetadata
• Parâmetros
• Linhas de base de patch
Cada um desses tipos, exceto OpsItems e OpsItems, pode ser adicionado a um grupo de recursos.
Dependendo do tipo de recurso, é possível usar tags para identificar quais recursos devem ser incluídos
em uma operação. Por exemplo, é possível marcar um grupo de nós gerenciados e executar uma tarefa de
janela de manutenção que direciona apenas os nós com esse par chave/valor.
Também é possível restringir o acesso do usuário a esses tipos de recursos criando políticas do AWS
Identity and Access Management (IAM) que especificam as tags que um usuário pode acessar e anexando
a política a contas de usuário ou grupos. Veja a seguir vários exemplos de restrição de acesso a recursos
usando tags.
• É possível aplicar uma etiqueta a um conjunto de documentos personalizados do Systems Manager
(documentos do SSM) e criar uma política de usuário que conceda acesso a documentos com essa tag,
mas nenhuma outra (ou que proíba o acesso somente a esses documentos).
• É possível atribuir tags aos OpsItems e criar políticas do IAM que limitam quais usuários ou grupos têm
acesso para visualizar ou atualizar esses recursos. Por exemplo, os diretores da organização poderiam
ter acesso total a todos os OpsItems, mas os desenvolvedores de software e os engenheiros de suporte
poderiam ter acesso somente aos projetos ou segmentos de clientes pelos quais eles são responsáveis.
• É possível aplicar uma tag comum a recursos de todos os seis tipos compatíveis e criar uma política
do IAM que conceda acesso somente a esses recursos, como Key=Project,Value=ProjectA ou
Key=Environment,Value=Development. É possível até conceder acesso apenas a recursos aos
quais os dois pares de tags foram atribuídos. Isso torna possível, por exemplo, restringir os usuários a
trabalhar somente com recursos do ProjectA no ambiente de desenvolvimento.
É possível usar o console do Systems Manager Resource Groups, o console para os tipos de recursos
compatíveis (por exemplo, o console do Maintenance Windows ou do OpsCenter), a AWS Command Line
Interface (AWS CLI) e o AWS Tools for PowerShell. É possível adicionar tags ao criar ou atualizar um
recurso. Por exemplo, é possível usar o comando add-tags-to-resource da AWS CLI para adicionar tags
a qualquer um dos tipos de recursos do Systems Manager compatíveis após a criação. Você pode usar o
comando remove-tags-de-recurso para removê-las.

Marcação de associações do Systems Manager
com tags
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags em associações do State Manager. O State
Manager é um componente do AWS Systems Manager.
Tópicos
• Criar associações com tags (p. 1593)
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• Adicionar tags a uma associação existente (p. 1593)
• Remover tags de uma associação (p. 1594)

Criar associações com tags
É possível adicionar tags a uma associação do State Manager quando você a cria usando o AWS CLI. Não
há suporte à adição de tags a uma associação quando você a cria usando o console do Systems Manager.
Para obter mais informações, consulte Criar uma associação (linha de comando) (p. 1089).

Adicionar tags a uma associação existente
Siga os procedimentos abaixo para adicionar tags a uma associação existente do State Manager usando a
linha de comando.
Tópicos
• Adicionar tags a uma associação existente (AWS CLI) (p. 1593)
• Adicionar tags a uma associação existente (AWS Tools for PowerShell) (p. 1593)

Adicionar tags a uma associação existente (AWS CLI)
1.

Use o AWS CLI e execute o seguinte comando para listar as associações que você pode marcar com
tags.
aws ssm describe-associations

Anote o nome da associação que deseja marcar.
2.

Execute o comando a seguir para marcar uma associação com tag. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "Association" \
--resource-id "association-ID" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as associações de tag.
aws ssm list-tags-for-resource --resource-type "Association" --resource-id
"association-ID"

Adicionar tags a uma associação existente (AWS Tools for
PowerShell)
1.

Execute o seguinte comando para listar as associações que você pode marcar com tags.
Get-SSMAssociationList

2.

Execute os seguintes comandos para marcar um parâmetro. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
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$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"

$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "Association" `
-ResourceId "association-ID" `
-Tag $tag `
-Force

3.

Execute o comando a seguir para verificar as associações de tag.
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Association" `
-ResourceId "association-ID"

Remover tags de uma associação
É possível usar a linha de comando para remover tags de uma associação do State Manager.

Remover tags de uma associação (linha de comando)
1.

Usando a ferramenta da linha de comando de sua preferência, execute o comando a seguir para listar
as associações em sua conta.
Linux & macOS
aws ssm describe-associations

Windows
aws ssm describe-associations

PowerShell
Get-SSMAssociationList

Anote o nome da associação da qual você deseja remover tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover tags de uma associação. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "Association" \
--resource-id "association-ID" \
--tag-key "tag-key"
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Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "Association" ^
--resource-id "association-ID" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag
-ResourceId "association-ID"
-ResourceType "Association"
-TagKey "tag-key

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as associações de tag.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "Association" \
--resource-id "association-ID"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "Association" ^
--resource-id "association-ID"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Association" `
-ResourceId "association-ID"

Automatize as automações
Os tópicos nesta seção descrevem como trabalhar com tags em automações. É possível adicionar um
máximo de cinco tags ao AWS Systems Manager automações. Você pode adicionar tags a automações no
momento em que as inicia a partir do console ou da linha de comando, ou depois que elas são executadas
usando a linha de comando.

Adicione tags a automações (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Automation (Automação).
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Automation (Automação).
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3.

Escolha o runbook de Automação que você deseja executar.

4.

Selecione Execute automation (Executar automação).

5.

Na seção Tags, escolha Editar e adicione um ou mais pares de tags chave/valor.

6.

Escolha Save (Salvar).

Adicione tags a automações (linha de comando)
Usando sua ferramenta da linha de comando preferida, execute o comando a seguir para adicionar tags
a uma automação quando ela for iniciada. Substitua cada espaço reservado para recurso de
exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm start-automation-execution \
--document-name DocumentName \
--parameters ParametersRequiredByDocument \
--tags "Key=ExampleKey,Value=ExampleValue"

Windows
aws ssm start-automation-execution ^
--document-name DocumentName ^
--parameters ParametersRequiredByDocument ^
--tags "Key=ExampleKey,Value=ExampleValue"

PowerShell
$exampleTag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$exampleTag.Key = "ExampleKey"
$exampleTag.Value = "ExampleValue"
Start-SSMAutomationExecution `
-DocumentName DocumentName `
-Parameter ParametersRequiredByDocument
-Tag $exampleTag

1.

Você também pode marcar automações depois que elas forem executadas usando sua ferramenta
da linha de comando preferida. Execute o comando a seguir para adicionar tags a uma automação.
Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "Automation" \
--resource-id "automation-execution-id" \
--tags "Key=ExampleKey,Value=ExampleValue"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "Automation" ^
--resource-id "automation-execution-id" ^
--tags "Key=ExampleKey,Value=ExampleValue"
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PowerShell
$exampleTag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$exampleTag.Key = "ExampleKey"
$exampleTag.Value = "ExampleValue"
Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "Automation" `
-ResourceId "automation-execution-id" `
-Tag $exampleTag `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
2.

Execute o comando a seguir para verificar as tags da automação.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "Automation" \
--resource-id "automation-execution-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "Automation" ^
--resource-id "automation-execution-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Automation" `
-ResourceId "automation-execution-id"

Remover tags de automações
Você pode usar uma ferramenta da linha de comando para remover tags de uma automação.

Remover tags de automações do (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta da linha de comando preferida, execute o comando a seguir para remover
uma tag de uma automação. Substitua cada espaço reservado para recurso de exemplo por
suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "Automation" \
--resource-id "automation-execution-id" \
--tag-key "tag-key"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
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--resource-type "Automation" ^
--resource-id "automation-execution-id" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag `
-ResourceId "automation-execution-id" `
-ResourceType "Automation" `
-TagKey "tag-key" `
-Force

2.

Execute o comando a seguir para verificar as tags da automação.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "Automation" \
--resource-id "automation-execution-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "Automation" ^
--resource-id "automation-execution-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Automation" `
-ResourceId "automation-execution-id"

Marcar documentos do Systems Manager
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags em documentos do Systems Manager
(documentos do SSM).
Tópicos
• Criar documentos com tags (p. 1598)
• Adicionar tags a documentos existentes (p. 1599)
• Remover tags de documentos do SSM (p. 1600)

Criar documentos com tags
É possível adicionar tags a documentos personalizados do SSM no momento da criação.
Para obter informações, consulte os tópicos a seguir:
• Criar um documento SSM (console) (p. 1431)
• Criar um documento do SSM (linha de comando) (p. 1431)
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Adicionar tags a documentos existentes
É possível adicionar tags a documentos personalizados do SSM que você possui usando o console do
Systems Manager ou a linha de comando.
Tópicos
• Adicionar tags a um documento do SSM existente (console) (p. 1599)
• Adicionar tags a um documento do SSM existente (linha de comando) (p. 1599)

Adicionar tags a um documento do SSM existente (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Escolha a guia De minha propriedade.

4.
5.

Escolha o nome do documento ao qual deseja adicionar tags e escolha a guia Detalhes.
Na seção Tags, escolha Editar e adicione um ou mais pares de tags chave/valor.

6.

Escolha Save (Salvar).

Adicionar tags a um documento do SSM existente (linha de
comando)
Para adicionar tags a um documento do SSM existente (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para visualizar
a lista de documentos que você pode marcar.
Linux & macOS
aws ssm list-documents

Windows
aws ssm list-documents

PowerShell
Get-SSMDocumentList

Observe o nome de um documento que você deseja marcar.
2.

Execute o seguinte comando para marcar um documento. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
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--resource-type "Document" \
--resource-id "document-name" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "Document" ^
--resource-id "document-name" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

PowerShell
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"

$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "Document" `
-ResourceId "document-name" `
-Tag $tag `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o seguinte comando para verificar as tags do documento.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "Document" \
--resource-id "document-name"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "Document" ^
--resource-id "document-name"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Document" `
-ResourceId "document-name"

Remover tags de documentos do SSM
É possível usar o console do Systems Manager ou a linha de comando para remover tags de documentos
do SSM.
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Tópicos
• Remover tags de documentos do SSM (console) (p. 1601)
• Remover tags de documentos do SSM (linha de comando) (p. 1601)

Remover tags de documentos do SSM (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Documents.
- ou Se o AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o painel de
navegação e escolha Documents (Documentos) no painel de navegação.

3.

Escolha a guia De minha propriedade.

4.

Escolha o nome do documento do qual deseja remover as tags e escolha a guia Detalhes.

5.

Na seção Tags, escolha Editar e Remover ao lado do par de tags que você não precisa mais.

6.

Escolha Save (Salvar).

Remover tags de documentos do SSM (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para listar os
documentos na sua conta.
Linux & macOS
aws ssm list-documents

Windows
aws ssm list-documents

PowerShell
Get-SSMDocumentList

Observe o nome de um documento do qual você deseja remover as tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover as tags de um documento. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "Document" \
--resource-id "document-name" \
--tag-key "tag-key"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "Document" ^
--resource-id "document-name" ^
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--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag `
-ResourceId "document-name" `
-ResourceType "Document" `
-TagKey "tag-key" `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o seguinte comando para verificar as tags do documento.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "Document" \
--resource-id "document-name"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "Document" ^
--resource-id "document-name"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Document" `
-ResourceId "document-name"

Marcar janelas de manutenção
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags nas janelas de manutenção.
Tópicos
• Criar janelas de manutenção com tags (p. 1602)
• Adicionar tags às janelas de manutenção existentes (p. 1603)
• Remover tags das janelas de manutenção (p. 1605)

Criar janelas de manutenção com tags
É possível adicionar tags às janelas de manutenção no momento em que as cria.
Para obter informações, consulte os tópicos a seguir:
• Criar uma janela de manutenção (console) (p. 743)
• Tutorial: Criar e configurar uma janela de manutenção (AWS CLI) (p. 754)
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Adicionar tags às janelas de manutenção existentes
É possível adicionar tags às janelas de manutenção que você possui usando o console do AWS Systems
Manager ou a linha de comando.
Tópicos
• Adicionar tags a uma janela de manutenção existente (console) (p. 1603)
• Adicionar tags a uma janela de manutenção existente (AWS CLI) (p. 1603)
• Marcar uma janela de manutenção (AWS Tools for PowerShell) (p. 1604)

Adicionar tags a uma janela de manutenção existente (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha o nome de uma janela de manutenção que você já criou e escolha as guias Tags.

4.

Escolha Editar tags e Adicionar tag.

5.

Em Chave, insira uma chave para a tag, como Environment.

6.

Em Valor, insira um valor para a tag, como Test.

7.

Selecione Save changes.

Adicionar tags a uma janela de manutenção existente (AWS CLI)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para visualizar
a lista de janelas de manutenção que você pode marcar.
aws ssm describe-maintenance-windows

Observe o ID de uma janela de manutenção que você deseja marcar.
2.

Execute o comando a seguir para marcar uma janela de manutenção. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "MaintenanceWindow" \
--resource-id "window-id" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "MaintenanceWindow" ^
--resource-id "window-id" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"
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Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags da janela de manutenção.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "MaintenanceWindow" \
--resource-id "window-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "MaintenanceWindow" ^
--resource-id "window-id"

Marcar uma janela de manutenção (AWS Tools for PowerShell)
1.

Execute o comando a seguir para listar as janelas de manutenção que você pode marcar.
Get-SSMMaintenanceWindow

2.

Execute os comandos a seguir para marcar uma janela de manutenção.
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"

$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "MaintenanceWindow" `
-ResourceId "window-id" `
-Tag $tag

window-id é o ID da janela de manutenção que você deseja marcar.
tag-key é o nome de uma chave personalizada que você fornece. Por exemplo, Environment ou
Project.
tag-value é o conteúdo personalizado para o valor que você deseja fornecer para essa chave. Por
exemplo, Production ou Q321.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags da janela de manutenção.
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "MaintenanceWindow" `
-ResourceId "window-id"
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Remover tags das janelas de manutenção
É possível usar o console do Systems Manager ou a linha de comando para remover tags das janelas de
manutenção.
Tópicos
• Remover tags das janelas de manutenção (console) (p. 1605)
• Remover tags das janelas de manutenção (linha de comando) (p. 1605)

Remover tags das janelas de manutenção (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Maintenance Windows.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Maintenance Windows.

3.

Escolha o nome da janela de manutenção da qual deseja remover as tags e escolha a guia Tags.

4.

Escolha Editar tags e Remover tag ao lado do par de tags que você não precisa mais.

5.

Selecione Save changes.

Remover tags das janelas de manutenção (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para listar as
janelas de manutenção na sua conta.
Linux & macOS
aws ssm describe-maintenance-windows

Windows
aws ssm describe-maintenance-windows

PowerShell
Get-SSMMaintenanceWindows

Observe o ID de uma janela de manutenção da qual você deseja remover tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover tags de uma janela de manutenção. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "MaintenanceWindow" \
--resource-id "window-id" \
--tag-key "tag-key"
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Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "MaintenanceWindow" ^
--resource-id "window-id" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag `
-ResourceType "MaintenanceWindow" `
-ResourceId "window-id" `
-TagKey "tag-key

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags da janela de manutenção.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "MaintenanceWindow" \
--resource-id "window-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "MaintenanceWindow" ^
--resource-id "window-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "MaintenanceWindow" `
-ResourceId "window-id"

Marcar nós gerenciados
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags em nós gerenciados.
Um nó gerenciado é qualquer máquina configurada para o AWS Systems Manager. Isso inclui instâncias
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), dispositivos de borda, servidores on-premises ou
máquinas virtuais (VMs) em um ambiente híbrido configurado para o Systems Manager.
As instruções neste tópico são aplicáveis a qualquer máquina que esteja sendo gerenciada com o Systems
Manager.
Tópicos
• Criar ou ativar nós gerenciados com tags (p. 1607)
• Adicionar tags a nós gerenciados existentes (p. 1607)
• Remover tags dos nós gerenciados (p. 1609)
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Criar ou ativar nós gerenciados com tags
É possível adicionar tags a instâncias do EC2 no momento da criação. É possível adicionar tags a
servidores on-premises e máquinas virtuais (VMs) no momento em que ativá-los.
Para obter informações, consulte os tópicos a seguir:
• Para instâncias do EC2, consulte Marcar recursos do Amazon EC2 no Guia do usuário do Amazon EC2
para instâncias do Linux. (O conteúdo se aplica às instâncias do EC2 para Linux e para Windows)
• Para servidores on-premises e VMs, consulte Create a managed-instance activation for a hybrid
environment (p. 42) (Criar uma ativação de instância gerenciada para um ambiente híbrido).

Adicionar tags a nós gerenciados existentes
É possível adicionar tags aos nós gerenciados usando o console do Systems Manager ou a linha de
comando.
Tópicos
• Adicionar tags a um nó gerenciado existente (console) (p. 1607)
• Adicionar tags a um nó gerenciado existente (linha de comando) (p. 1607)

Adicionar tags a um nó gerenciado existente (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Selecione o ID do nó gerenciado ao qual deseja adicionar tags e escolha a guia Tags (Etiquetas).

Note
Se um nó gerenciado que você espera ver não estiver listado, consulte Solução de problemas
de disponibilidade do nó gerenciado (p. 842) para obter dicas de solução de problemas.
4.

Na seção Tags, escolha Editar e adicione um ou mais pares de tags chave/valor.

5.

Escolha Save (Salvar).

Adicionar tags a um nó gerenciado existente (linha de comando)
Para adicionar tags a um nó gerenciado existente (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para visualizar
a lista de nós gerenciados que você pode marcar.
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-information
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Windows
aws ssm describe-instance-information

PowerShell
Get-SSMInstanceInformation

Anote o ID de um nó gerenciado que você quiser marcar.

Note
As máquinas que foram registradas para uso com o Systems Manager em um ambiente
híbrido começam com mi-, como mi-0471e04240EXAMPLE. As instâncias do EC2 têm IDs
que começam com i-, como i-02573cafcfEXAMPLE.
2.

Execute o comando a seguir para marcar um nó gerenciado. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "ManagedInstance" \
--resource-id "instance-id" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "ManagedInstance" ^
--resource-id "instance-id" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

PowerShell
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"

$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "ManagedInstance" `
-ResourceId "instance-id" `
-Tag $tag `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags do nó gerenciado.
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Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "ManagedInstance" \
--resource-id "instance-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "ManagedInstance" ^
--resource-id "instance-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "ManagedInstance" `
-ResourceId "instance-id"

Remover tags dos nós gerenciados
É possível usar o console do Systems Manager ou a linha de comando para remover tags dos nós
gerenciados.
Tópicos
• Remover tags dos nós gerenciados (console) (p. 1609)
• Remover tags dos nós gerenciados (linha de comando) (p. 1609)

Remover tags dos nós gerenciados (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Fleet Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Fleet Manager no painel de navegação.

3.

Escolha o nome do nó gerenciado do qual deseja remover tags e escolha a guia Tags (Etiquetas).

4.

Na seção Tags, escolha Editar e Remover ao lado do par de tags que você não precisa mais.

5.

Escolha Save (Salvar).

Remover tags dos nós gerenciados (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta da linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para listar os
nós gerenciados na sua conta.
Linux & macOS
aws ssm describe-instance-information

1609

AWS Systems Manager Guia do usuário
Remover tags dos nós gerenciados

Windows
aws ssm describe-instance-information

PowerShell
Get-SSMInstanceInformation

Anote o nome de uma instância gerenciada da qual você deseja remover tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover tags de um nó gerenciado. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "ManagedInstance" \
--resource-id "instance-id" \
--tag-key "tag-key"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "ManagedInstance" ^
--resource-id "instance-id" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag `
-ResourceId "instance-id" `
-ResourceType "ManagedInstance" `
-TagKey "tag-key" `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags do nó gerenciado.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "ManagedInstance" \
--resource-id "instance-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "ManagedInstance" ^
--resource-id "instance-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
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-ResourceType "ManagedInstance" `
-ResourceId "instance-id"

Marcar OpsItems
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags no OpsItems.
Tópicos
• Criaro OpsItems com tags (p. 1611)
• Adicionar tags a OpsItems existentes (p. 1611)
• Remover tags de do Systems Manager OpsItems (p. 1613)

Criaro OpsItems com tags
É possível adicionar tags aos OpsItems personalizados do AWS Systems Manager no momento da criação
se usar uma ferramenta da linha de comando.
Para obter informações, consulte o tópico a seguir:
• Criar o OpsItems usando o AWS CLI (p. 217)

Adicionar tags a OpsItems existentes
É possível adicionar tags aos OpsItems usando uma ferramenta da linha de comando.
Tópicos
• Adicionar tags a um OpsItem existente (linha de comando) (p. 1611)

Adicionar tags a um OpsItem existente (linha de comando)
Para adicionar tags a um OpsItem existente (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para visualizar
a lista de OpsItem que você pode marcar.
Linux & macOS
aws ssm describe-ops-items

Windows
aws ssm describe-ops-items

PowerShell
Get-SSMOpsItemSummary

Observe o ID de um OpsItem que você deseja marcar.
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2.

Execute o comando a seguir para tag um OpsItem. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "OpsItem" \
--resource-id "ops-item-id" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "OpsItem" ^
--resource-id "ops-item-id" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

PowerShell
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"

$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "OpsItem" `
-ResourceId "ops-item-id" `
-Tag $tag `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags de OpsItem.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "OpsItem" \
--resource-id "ops-item-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "OpsItem" ^
--resource-id "ops-item-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "OpsItem" `
-ResourceId "ops-item-id"
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Remover tags de do Systems Manager OpsItems
É possível usar uma ferramenta de linha de comando para remover tags dos OpsItems do Systems
Manager.
Tópicos
• Remover tags de OpsItems (linha de comando) (p. 1613)

Remover tags de OpsItems (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta da linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para listar os
OpsItems na sua conta.
Linux & macOS
aws ssm describe-ops-items

Windows
aws ssm describe-ops-items

PowerShell
Get-SSMOpsItemSummary

Observe o nome de um OpsItem do qual você deseja remover tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover as etiquetas de um OpsItem. Substitua cada espaço
reservado de recurso de exemplo pelas suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "OpsItem" \
--resource-id "ops-item-id" \
--tag-key "tag-key"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "OpsItem" ^
--resource-id "ops-item-id" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag `
-ResourceId "ops-item-id" `
-ResourceType "OpsItem" `
-TagKey "tag-key" `
-Force

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
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3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags de OpsItem.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "OpsItem" \
--resource-id "ops-item-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "OpsItem" ^
--resource-id "ops-item-id"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "OpsItem" `
-ResourceId "ops-item-id"

Marcar parâmetros do Systems Manager
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags em parâmetros do AWS Systems Manager
(parâmetros do SSM).
Tópicos
• Criar parâmetros com tags (p. 1614)
• Adicionar tags a parâmetros existentes (p. 1614)
• Remover tags de parâmetros do SSM (p. 1616)

Criar parâmetros com tags
É possível adicionar tags a parâmetros do SSM no momento da criação.
Para obter informações, consulte os tópicos a seguir:
• Crie um parâmetro do Systems Manager (console) (p. 296)
• Crie um parâmetro do Systems Manager (AWS CLI) (p. 298)
• Crie um parâmetro do Systems Manager (Tools for Windows PowerShell) (p. 308)

Adicionar tags a parâmetros existentes
É possível adicionar tags a parâmetros personalizados do SSM que você possui usando o console do
Systems Manager ou a linha de comando.
Tópicos
• Adicionar tags a um parâmetro existente (console) (p. 1615)
• Adicionar tags a um parâmetro existente (AWS CLI) (p. 1615)
• Adicionar tags a um parâmetro existente (AWS Tools for PowerShell) (p. 1615)
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Adicionar tags a um parâmetro existente (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha o nome de um parâmetro que você já tenha criado e, em seguida, a guia Tags.

4.

Na primeira caixa, insira uma chave para a tag, como Environment.

5.

Na segunda caixa, insira um valor para a tag, como Test.

6.

Escolha Save (Salvar).

Adicionar tags a um parâmetro existente (AWS CLI)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para visualizar
a lista de parâmetros que você pode marcar.
aws ssm describe-parameters

Anote o nome de um parâmetro que você deseja marcar.
2.

Execute o seguinte comando para marcar um parâmetro. Substitua cada espaço reservado para
recurso de exemplo por suas próprias informações.
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "Parameter" \
--resource-id "parameter-name" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o seguinte comando para verificar as tags de parâmetros.
aws ssm list-tags-for-resource --resource-type "Parameter" --resource-id "parametername"

Adicionar tags a um parâmetro existente (AWS Tools for
PowerShell)
1.

Execute o seguinte comando para listar os parâmetros que você pode marcar.
Get-SSMParameterList

2.

Execute os seguintes comandos para marcar um parâmetro. Substitua cada espaço reservado
para recurso de exemplo por suas próprias informações.
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"
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$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "Parameter" `
-ResourceId "parameter-name" `
-Tag $tag `
-Force

3.

Execute o seguinte comando para verificar as tags de parâmetros.
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Parameter" `
-ResourceId "parameter-name"

Remover tags de parâmetros do SSM
É possível usar o console do Systems Manager ou a linha de comando para remover tags de parâmetros
do SSM.
Tópicos
• Remover tags de parâmetros do SSM (console) (p. 1616)
• Remover tags de parâmetros do SSM (linha de comando) (p. 1616)

Remover tags de parâmetros do SSM (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Parameter Store.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Parameter Store.

3.

Escolha o nome do parâmetro do qual deseja remover tags e escolha a guia Tags.

4.

Escolha Remover ao lado do par de tags que você não precisa mais.

5.

Escolha Save (Salvar).

Remover tags de parâmetros do SSM (linha de comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para listar os
parâmetros na sua conta.
Linux & macOS
aws ssm describe-parameters

Windows
aws ssm describe-parameters
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PowerShell
Get-SSMParameterList

Observe o nome de um parâmetro do qual você deseja remover as tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover as tags de um parâmetro. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "Parameter" \
--resource-id "parameter-name" \
--tag-key "tag-key"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "Parameter" ^
--resource-id "parameter-name" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag
-ResourceId "parameter-name"
-ResourceType "Parameter"
-TagKey "tag-key

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o seguinte comando para verificar as tags do documento.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "Parameter" \
--resource-id "parameter-name"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "Parameter" ^
--resource-id "parameter-name"

PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "Parameter" `
-ResourceId "parameter-name"
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Marcar listas de referência de patches
Os tópicos desta seção descrevem como trabalhar com tags em listas de referência de patches.
Tópicos
• Criar listas de referência de patches com tags (p. 1618)
• Adicionar tags a listas de referência de patches existentes (p. 1618)
• Remover tags das listas de referência de patches (p. 1620)

Criar listas de referência de patches com tags
É possível adicionar tags a listas de referência de patches do AWS Systems Manager no momento da
criação.
Para obter informações, consulte os tópicos a seguir:
• Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas (console) (p. 1262)
• Criar uma linha de base de patch (p. 1282)
• Criar uma linha de base de patch com repositórios personalizados para diferentes versões do
SO (p. 1283)

Adicionar tags a listas de referência de patches
existentes
É possível adicionar tags a listas de referência de patches que você possui usando o console do Systems
Manager ou a linha de comando.
Tópicos
• Adicionar tags a uma lista de referência de patches existente (console) (p. 1618)
• Adicionar tags às listas de referência de patches existentes (AWS CLI) (p. 1619)
• Marcar uma lista de referência de patches (AWS Tools for PowerShell) (p. 1619)

Adicionar tags a uma lista de referência de patches existente
(console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha o nome de uma lista de referência de patches personalizada que você já criou, role para baixo
até a seção Tabela de tags e escolha Editar tags.

4.

Escolha Adicionar tag.

5.

Em Chave, insira uma chave para a tag, como Environment.
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6.

Em Valor, insira um valor para a tag, como Test.

7.

Selecione Save changes.

Adicionar tags às listas de referência de patches existentes (AWS
CLI)
1.

Usando sua ferramenta da linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para visualizar
as listas de referência de patches que você pode marcar.
aws ssm describe-patch-baselines --filters "Key=OWNER,Values=[Self]"

Observe o ID de uma lista de referência de patches que você deseja marcar.
2.

Execute o comando a seguir para marcar uma lista de referência de patches. Substitua cada espaço
reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm add-tags-to-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "baseline-id" \
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Windows
aws ssm add-tags-to-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "baseline-id" ^
--tags "Key=tag-key,Value=tag-value"

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags de lista de referência de patches.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "baseline-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "patchbaseline-id"

Marcar uma lista de referência de patches (AWS Tools for
PowerShell)
1.

Execute o comando a seguir para listar a lista de referência de patches que você pode marcar.
Get-SSMPatchBaseline
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2.

Execute os comandos a seguir para marcar uma lista de referência de patches. Substitua cada
espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
$tag = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag

$tag.Key = "tag-key"

$tag.Value = "tag-value"

Add-SSMResourceTag `
-ResourceType "PatchBaseline" `
-ResourceId "baseline-id" `
-Tag $tag `
-Force

3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags de lista de referência de patches.
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "PatchBaseline" `
-ResourceId "baseline-id"

Remover tags das listas de referência de patches
É possível usar o console do Systems Manager ou a linha de comando para remover tags da lista de
referência de patches.
Tópicos
• Remover tags da lista de referência de patches (console) (p. 1620)
• Remover tags das listas de referência de patches (linha de comando) (p. 1620)

Remover tags da lista de referência de patches (console)
1.

Abra o console do AWS Systems Manager em https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.

2.

No painel de navegação, escolha Patch Manager.
- ou Se a página inicial do AWS Systems Manager abrir primeiro, escolha o ícone de menu ( ) para abrir o
painel de navegação e escolha Patch Manager.

3.

Escolha o nome da lista de referência de patches da qual deseja remover tags, role para baixo até a
seção Tabela de tags e escolha a guia Editar tags.

4.

Escolha Remover tag ao lado do par de tags que você não precisa mais.

5.

Selecione Save changes.

Remover tags das listas de referência de patches (linha de
comando)
1.

Usando sua ferramenta de linha de comando preferencial, execute o comando a seguir para listar as
listas de referência de patches na sua conta.
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Linux & macOS
aws ssm describe-patch-baselines

Windows
aws ssm describe-patch-baselines

PowerShell
Get-SSMPatchBaseline

Observe o ID de uma lista de referência de patches da qual você deseja remover tags.
2.

Execute o comando a seguir para remover as tags de uma lista de referência de patches. Substitua
cada espaço reservado para recurso de exemplo por suas próprias informações.
Linux & macOS
aws ssm remove-tags-from-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "baseline-id" \
--tag-key "tag-key"

Windows
aws ssm remove-tags-from-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "baseline-id" ^
--tag-key "tag-key"

PowerShell
Remove-SSMResourceTag `
-ResourceType "PatchBaseline" `
-ResourceId "baseline-id" `
-TagKey "tag-key

Se for bem-sucedido, o comando não mostrará uma saída.
3.

Execute o comando a seguir para verificar as tags de lista de referência de patches.
Linux & macOS
aws ssm list-tags-for-resource \
--resource-type "PatchBaseline" \
--resource-id "baseline-id"

Windows
aws ssm list-tags-for-resource ^
--resource-type "PatchBaseline" ^
--resource-id "baseline-id"
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PowerShell
Get-SSMResourceTag `
-ResourceType "PatchBaseline" `
-ResourceId "baseline-id"
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Referência do AWS Systems
Manager
As informações e os tópicos a seguir podem ajudá-lo a melhorar a implementação de soluções do AWS
Systems Manager.
Principal
No AWS Identity and Access Management (IAM), você pode conceder ou negar acesso de um serviço
a recursos que usam o elemento de Política principal. O valor do elemento de Política principal para o
Systems Manager é ssm.amazonaws.com.
Regiões da AWS e endpoints com suporte
Consulte Systems Manager service endpoints na Referência geral do Amazon Web Services.
Service Quotas
Consulte Systems Manager service quotas na Referência geral do Amazon Web Services.
API Reference
Consulte Referência da API do AWS Systems Manager.
Referência de comandos da AWS CLI
Consulte a seção AWS Systems Manager da Referência de comandos da AWS CLI.
Referência do cmdlet do AWS Tools for PowerShell
Consulte a seção AWS Systems Manager da Referência de cmdlets do AWS Tools for PowerShell.
SSM Agent Repositório em GitHub
Consulte aws/amazon-ssm-agent.
Faca uma pergunta
Problemas do Systems Manager em AWSre:Post
Notícias do blog da AWS
Ferramentas de gerenciamento
Mais tópicos de referência
• Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon EventBridge para o Systems Manager (p. 1623)
• Referência: Expressões cron e rate para o Systems Manager (p. 1629)
• Referência: ec2messages, ssmmessages e outras operações da API (p. 1636)
• Referência: Criar strings de data e hora formatadas para o Systems Manager (p. 1637)

Referência: padrões e tipos de eventos do Amazon
EventBridge para o Systems Manager
Note
O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais
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recursos. Alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge são refletidas em cada console.
Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Amazon EventBridge.
Usando o Amazon EventBridge, você pode criar regras que correspondam à entrada de eventos e
encaminhá-las aos destinos para processamento.
Um evento indica uma alteração em um ambiente em suas próprias aplicações, em aplicações de software
como serviço (SaaS) ou em um AWS service (Serviço da AWS). Eventos são emitidos com base no
melhor esforço. Depois que um tipo de evento especificado em uma regra for detectado, o EventBridge
o encaminha para um destino especificado para o processamento. Os destinos podem incluir instâncias
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), funções do AWS Lambda, fluxos do Amazon Kinesis,
tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), máquinas de estado do AWS Step Functions,
tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), filas do Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS), metas internas e muito mais.
Para obter informações sobre a criação de regras do EventBridge, consulte os seguintes tópicos:
• Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge (p. 1534)
• Exemplos de eventos do Amazon EventBridge para Systems Manager (p. 1537)
• Conceitos básicos do Amazon EventBridge no Guia do usuário do Amazon EventBridge
O restante deste tópico descreve os tipos de eventos do Systems Manager que podem ser incluídos nas
regras do EventBridge.

Tipo de evento: automação
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Notificação de alteração de status de execução de
automação do EC2

O status geral de um fluxo de trabalho de
automação é alterado. É possível adicionar uma ou
mais das alterações de status a seguir a uma regra
de eventos:
• Aprovado
• Canceled
• Reprovada
• PendingApproval
• PendingChangeCalendarOverride
• Rejeitado
• Programado
• Bem-sucedida
• TimedOut

Notificação de alteração do status da etapa de
automação do EC2

O status de uma etapa específica em um fluxo
de trabalho de automação é alterado. É possível
adicionar uma ou mais das alterações de status a
seguir a uma regra de eventos:
• Canceled
• Reprovada
• Bem-sucedida
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Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra
• TimedOut

Tipo de evento: Change Calendar
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Alteração do estado do calendário

Altera o estado de um alarme do Change
Calendar. É possível adicionar uma ou ambas
as alterações de estado a seguir a uma regra de
eventos:
• OPEN
• FECHADO
Alterações de estado para calendários
compartilhados de outras contas da Contas da
AWS não são permitidas.

Tipo de evento: conformidade com a configuração
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Alteração do estado de compatibilidade da
configuração

O estado de um nó gerenciado muda, para manter
a conformidade da associação ou a conformidade
do patch. É possível adicionar uma ou mais das
alterações de estado a seguir a uma regra de
eventos:
• compatível
• non_compliant

Tipo de evento: inventário
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Alteração do estado dos recursos do inventário

A exclusão de inventário personalizado e uma
chamada PutInventory que usa uma versão de
esquema antiga. É possível adicionar uma ou mais
das alterações de estado a seguir a uma regra de
eventos:
• Evento de tipo de inventário excluído em um nó
específico. O EventBridge envia um evento por
nó para cada InventoryType personalizado.
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Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra
• Evento de tipo de inventário excluído em todos
os nós.
• Chamada PutInventory com evento de versão
do esquema antigo. O EventBridge envia esse
evento quando a versão do esquema for menor
do que o esquema atual. Este evento se aplica a
todos os tipos de inventário.
Para mais informações, consulte Sobre o
monitoramento de eventos do Inventory do
EventBridge (p. 897).

Tipo de evento: State Manager
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Alteração do estado de associação do EC2 State
Manager

O estado geral de uma Associação muda à
medida que ela estiver sendo aplicada. É possível
adicionar uma ou mais das alterações de estado a
seguir a uma regra de eventos:
• Reprovada
• Pendente
• Bem-sucedida

Alteração do estado da associação da instância do
State Manager no EC2

O estado de uma instância única gerenciada que
é direcionada por alterações de associação. É
possível adicionar uma ou mais das alterações de
estado a seguir a uma regra de eventos:
• Reprovada
• Pendente
• Bem-sucedida

Tipo de evento: janela de manutenção
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Notificação de alteração do status da janela de
manutenção

O status geral de uma ou mais janelas de
manutenção é alterado. É possível adicionar uma
ou mais das alterações de estado a seguir a uma
regra de eventos:
• DISABLED
• ENABLED
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Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Notificação de registro de destino da janela de
manutenção

O estado de uma ou mais metas da janela de
manutenção é alterado. É possível adicionar uma
ou mais das alterações de estado a seguir a uma
regra de eventos:
• CANCELAR REGISTRO
• REGISTRADO
• UPDATED

Notificação de alteração do estado de execução da
janela de manutenção

O status geral de uma janela de manutenção muda
enquanto ela estiver sendo executada. É possível
adicionar uma ou mais das alterações de estado a
seguir a uma regra de eventos:
• CANCELADO
• CANCELAMENTO
• FAILED (COM FALHA)
• IN_PROGRESS
• PENDING (PENDENTES)
• SKIPPED_OVERLAPPING
• SUCCESS
• TIMED_OUT

Notificação de alteração do estado de execução de
tarefas da janela de manutenção

O status de uma tarefa em uma janela de
manutenção é alterado enquanto ela estiver sendo
executada. É possível adicionar uma ou mais das
alterações de estado a seguir a uma regra de
eventos:
• CANCELADO
• CANCELAMENTO
• FAILED (COM FALHA)
• IN_PROGRESS
• SUCCESS
• TIMED_OUT
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Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Notificação de alteração do estado de invocação
de tarefas da janela de manutenção

O estado de uma tarefa de janela de manutenção
em um destino específico é alterado.
Esta notificação é totalmente suportada apenas
para tarefas do Run Command. Para este tipo
de tarefa, é possível adicionar uma ou mais das
alterações de estado a seguir a uma regra de
eventos:
• CANCELADO
• CANCELAMENTO
• FAILED (COM FALHA)
• IN_PROGRESS
• SUCCESS
• TIMED_OUT
Para ó Automation, AWS Lambda e tarefas
do AWS Step Functions, o EventBridge relata
somente os estados IN_PROGRESS e COMPLETE.
O estado COMPLETE é relatado se a tarefa foi ou
não bem-sucedida.

Notificação de registro de tarefas da janela de
manutenção

O estado de uma ou mais tarefas da janela de
manutenção é alterado. É possível adicionar uma
ou mais das alterações de estado a seguir a uma
regra de eventos:
• CANCELAR REGISTRO
• REGISTRADO
• UPDATED

Tipo de evento: Parameter Store
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Alteração do repositório de parâmetros

O estado de um parâmetro muda. É possível
adicionar uma ou mais das alterações de estado a
seguir a uma regra de eventos:
• Criar
• Atualização
• Excluir
• LabelParameterVersion
Para mais informações, consulte Configurar regras
do EventBridge para parâmetros e políticas de
parâmetros (p. 291).
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Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Ação da política do repositório de parâmetros

Uma condição de uma alteração de política de
parâmetro avançada é atendida. É possível
adicionar uma ou mais das alterações de status a
seguir a uma regra de eventos:
• Expiração
• ExpirationNotification
• NoChangeNotification
Para mais informações, consulte Configurar regras
do EventBridge para parâmetros e políticas de
parâmetros (p. 291).

Tipo de evento: Run Command
Nome do tipo de evento

Descrição dos eventos que você pode adicionar a
uma regra

Notificação de alteração de status de invocação do
comando do EC2

O status de um comando enviado a uma instância
gerenciada individual é alterado. É possível
adicionar uma ou mais das alterações de status a
seguir a uma regra de eventos:
• Bem-sucedida
• InProgress
• TimedOut
• Canceled
• Reprovada

Notificação de alteração de status de comando do
EC2

O status geral de um comando é alterado. É
possível adicionar uma ou mais das alterações de
status a seguir a uma regra de eventos:
• Bem-sucedida
• InProgress
• TimedOut
• Canceled
• Reprovada

Referência: Expressões cron e rate para o Systems
Manager
Ao criar uma associação do State Manager ou uma janela de manutenção no AWS Systems Manager,
você especifica uma programação para quando a janela ou a associação deve ser executada. É possível
especificar um agendamento como uma entrada baseada em horário, chamada de expressão cron, ou
como uma entrada baseada em frequência, chamada de expressão rate.
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Informações gerais sobre as expressões cron e rate
As informações a seguir são aplicáveis a expressões cron e rate para janelas de manutenção e
associações.
Programações com execução única
Ao criar uma associação ou uma janela de manutenção, é possível especificar um carimbo de data/
hora no formato Tempo Universal Coordenado (UTC) para que ela seja executada uma vez no horário
especificado. Por exemplo: "at(2020-07-07T15:55:00)"
Deslocamentos de programação
Associações e janelas de manutenção oferecem suporte a deslocamentos de programação apenas
para expressões cron. Um deslocamento de programação é o número de dias de espera após a
data e a hora especificadas por uma expressão do cron antes de executar a associação ou janela de
manutenção. Por exemplo, a expressão do cron a seguir programa a execução de uma associação ou
janela de manutenção na terceira terça-feira de cada mês às 23h30.
cron(30 23 ? * TUE#3 *)

Se o deslocamento de programação for 2, a janela de manutenção só será executada dois dias depois
às 23h30.

Note
Se você criar uma associação ou janela de manutenção com uma expressão do cron que
tenha como destino um dia que já passou em relação ao período atual, mas adicionar uma
data futura de deslocamento de programação, a associação ou janela de manutenção não
será executada no período. Ela entrará em vigor no período seguinte. Por exemplo, se você
especificar uma expressão cron que teria executado uma janela de manutenção ontem e
adicionar um deslocamento de programação de dois dias, a janela de manutenção não será
executada amanhã.
Campos obrigatórios
Expressões cron para janelas de manutenção têm seis campos obrigatórios. Expressões cron para
associações têm cinco. (no momento, o State Manager não oferece suporte à especificação de meses
em expressões cron para associações.) Um campo adicional, o campo Seconds (o primeiro em uma
expressão cron), é opcional. Os campos são separados por um espaço.

Exemplos de expressão cron
Minutos

Horas

Dia do mês

Mês

Dia da
semana

Ano

Significado

0

10

*

*

?

*

Executada
às 10h
(UTC) todos
os dias

15

12

*

*

?

*

Executada
às 12h15
(UTC) todos
os dias

0

18

?

*

SEG-SEX

*

Executada
às 18h
(UTC) de
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Minutos

Horas

Dia do mês

Mês

Dia da
semana

Ano

Significado
segunda a
sexta

0

8

1

*

?

*

Executada
às 8h (UTC)
todo o
primeiro dia
do mês

Valores com suporte
A tabela a seguir mostra os valores compatíveis com as entradas cron necessárias.

Valores compatíveis com expressões cron
Campo

Valores

Curingas

Minutos

0-59

, - * /

Horas

0-23

, - * /

Dia do mês

1-31

, - * ? / L W

Mês (somente para janelas de
manutenção)

1-12 ou JAN-DEC

, - * /

Dia da semana

1-7 ou SUN-SAT

, - * ? / L

Ano

1970-2199

, - * /

Note
Não é possível especificar os campos de dia do mês e dia da semana na mesma expressão
cron. Se você especificar um valor em um dos campos, use um ? (ponto de interrogação) no
outro.
Curingas para expressões cron
A tabela a seguir mostra os valores curinga compatíveis com expressões cron.

Note
As expressões Cron que levam a taxas mais rápidas do que 5 (cinco) minutos não têm
suporte. O suporte para especificar um valor de dia da semana e dia do mês ao mesmo
tempo não está completo. Use o ponto de interrogação (?) em um desses campos.

Curingas compatíveis com expressões cron
Curinga

Descrição

,

O curinga , (vírgula) inclui valores adicionais.
No campo Mês, JAN, FEV, MAR incluiria janeiro,
fevereiro e março.

-

O curinga - (traço) especifica faixas. No
campo Dia, 1-15 incluiria dias 1 a 15 do mês
especificado.
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Curinga

Descrição

*

O curinga * (asterisco) inclui todos os valores no
campo. No campo Horas, * incluiria cada hora.

/

O curinga / (barra) especifica incrementos.
No campo Minutos, você pode inserir 1/10
para especificar cada décimo minuto a partir
do primeiro minuto da hora. Portanto, 1/10
especifica o primeiro, 11º, 21º e 31º minuto, e
assim por diante.

?

O curinga ? (interrogação) especifica um ou
outro. No campo Dia do mês, você pode inserir 7
e se não se importa com qual dia da semana era
o 7º, pode inserir ? no campo Dia da semana.

L

O curinga L nos campos Dia do mês ou Dia da
semana especifica o último dia do mês ou da
semana.

W

O curinga W no campo Dia do mês especifica
um dia da semana. No campo Dia do mês, 3W
especifica o dia mais próximo do terceiro dia da
semana do mês.

#

O caractere curinga # no campo dia da semana
seguido de um número entre um e cinco
especifica um determinado dia do mês. 5 #3
especifica a 3ª sexta-feira do mês.

Expressões rate
Expressões rate têm os seguintes dois campos obrigatórios. Os campos são separados por espaços.

Campos obrigatórios para expressões rate
Campo

Valores

Valor

número positivo, como 1 ou 15

Unidade

minute
minutes
hour
hours
day
days

Se o valor for igual a 1, a unidade deverá ser singular. Da mesma forma, para valores maiores do que
1, a unidade deve ser plural. Por exemplo, rate(1 hours) e rate(5 hour) não são válidas, mas
rate(1 hour) e rate(5 hours) são.
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Tópicos
• Expressões cron e rate para associações (p. 1633)
• Expressões cron e rate para janelas de manutenção (p. 1635)

Expressões cron e rate para associações
Esta seção inclui exemplos de associações do State Manager com expressões cron e rate. Antes de criar
uma dessas expressões, fique atento às informações a seguir:
• As associações comportam as seguintes expressões do cron: a cada 1/2, 1, 2, 4, 8 ou 12 horas; todos
os dias, toda semana, cada nº dia ou o último dia x do mês em um horário específico.
• As associações comportam apenas as seguintes expressões de taxas: intervalos de 30 minutos ou mais
e menos de 31 dias.
• Se você especificar o campo opcional Seconds, o valor poderá ser 0 (zero). Por exemplo: cron(0
*/30 * * * ? *)
• Para uma associação que coleta metadados para o inventário, um recurso do AWS Systems Manager,
recomendamos o uso de uma expressão de taxa.
• Atualmente, o State Manager não oferece suporte à especificação de meses em expressões cron para
associações.
Associações comportam expressões do cron que incluem um dia da semana e o sinal numérico (#) para
designar o nº dia de um mês para executar uma associação. Aqui está um exemplo que executa uma
programação do cron na terceira terça-feira de cada mês às 23h30 UTC:
cron(30 23 ? * TUE#3 *)
Aqui está um exemplo que acontece na segunda quinta-feira de cada mês à meia-noite UTC:
cron(0 0 ? * THU#2 *)
Associações também aceitam o sinal (L) para indicar o último dia X do mês. Aqui está um exemplo que
executa uma programação do cron na última terça-feira de cada mês à meia-noite UTC:
cron(0 0 ? * 3L *)
Para controlar ainda mais quando uma associação é executada, por exemplo, se você quiser executar
uma associação dois dias após o patch de terça-feira, você pode especificar um deslocamento. Um
deslocamento define quantos dias esperar após o dia programado para executar uma associação. Por
exemplo, se você especificou uma programação do cron de cron(0 0 ? * THU#2 *), você pode
especificar o número 3 no campo Schedule offset (Deslocamento da programação) para executar a
associação todos os domingos após a segunda quinta-feira do mês.
Para usar deslocamentos, você deve escolher a opção Apply association only at the next specified Cron
interval (Aplicar associação somente no próximo intervalo de Cron especificado) no console ou você deve
especificar o parâmetro de uso --apply-only-at-cron-interval a partir da linha de comando. Essa
opção diz ao State Manager para não executar uma associação imediatamente após sua criação.
A tabela a seguir apresenta exemplos cron para associações.

Exemplos de cron para associações
Exemplo

Detalhes

cron(0/30 * * * ? *)

A cada 30 minutos

cron(0 0/1 * * ? *)

A cada hora
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Exemplo

Detalhes

cron(0 0/2 * * ? *)

A cada 2 horas

cron(0 0/4 * * ? *)

A cada 4 horas

cron(0 0/8 * * ? *)

A cada 8 horas

cron(0 0/12 * * ? *)

A cada 12 horas

cron(15 13 ? * * *)

Todos os dia às 13h15

cron(15 13 ? * MON *)

Todas as segundas às 13h15

cron(30 23 ? * TUE#3 *)

A terceira terça-feira de cada mês às 23h30

Veja alguns exemplos de associações com rate.

Exemplos de rate para associações
Exemplo

Detalhes

rate(30 minutes)

A cada 30 minutos

rate(1 hour)

A cada hora

rate(5 hours)

A cada 5 horas

rate(15 days)

A cada 15 dias

Exemplos da AWS CLI para associações
Para criar associações State Manager usando a AWS CLI, inclua o parâmetro --schedule-expression
com uma expressão cron ou rate. Os exemplos a seguir usam a AWS CLI em uma máquina Linux local.

Note
Por padrão, quando você cria uma nova associação, o sistema a executa imediatamente após
sua criação e de acordo com a programação especificada. Especifique --apply-only-atcron-interval para que a associação não seja executada imediatamente após a criação. Esse
parâmetro não é compatível com expressões rate.
aws ssm create-association \
--association-name "My-Cron-Association" \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)" \
--targets Key=tag:ServerRole,Values=WebServer \
--name AWS-UpdateSSMAgent

aws ssm create-association \
--association-name "My-Rate-Association" \
--schedule-expression "rate(7 days)" \
--targets Key=tag:ServerRole,Values=WebServer \
--name AWS-UpdateSSMAgent

aws ssm create-association \
--association-name "My-Rate-Association" \
--schedule-expression "at(2020-07-07T15:55:00)" \
--targets Key=tag:ServerRole,Values=WebServer \
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--name AWS-UpdateSSMAgent \
--apply-only-at-cron-interval

Expressões cron e rate para janelas de manutenção
Esta seção inclui exemplos de expressões cron e rate para janelas de manutenção.
Ao contrário das associações do State Manager, as janelas de manutenção são compatíveis com todas as
expressões cron e de taxa. Isso inclui suporte para valores no campo de segundos.
Por exemplo, a expressão cron de 6 campos a seguir executa uma janela de manutenção às 9:30 AM
todos os dias.
cron(30 09 ? * * *)

Ao adicionar um valor ao campo Seconds, a expressão cron de 7 campos a seguir executa uma janela de
manutenção às 9:30:24 hs todos os dias.
cron(24 30 09 ? * * *)

A tabela a seguir fornece exemplos adicionais de cron de 6 campos para janelas de manutenção.

Exemplos de cron para janelas de manutenção
Exemplo

Detalhes

cron(0 2 ? * THU#3 *)

02:00, na terceira quinta-feira de cada mês

cron(15 10 ? * * *)

10:15, todos os dias

cron(15 10 ? * MON-FRI *)

10:15 todas as segundas, terças, quartas, quintas
e sexta-feiras

cron(0 2 L * ? *)

02:00, no último dia de cada mês

cron(15 10 ? * 6L *)

10:15, na última sexta-feira de cada mês

A tabela a seguir fornece exemplos de rate para janelas de manutenção.

Exemplos de rate para janelas de manutenção
Exemplo

Detalhes

rate(30 minutes)

A cada 30 minutos

rate(1 hour)

A cada hora

rate(5 hours)

A cada 5 horas

rate(25 days)

A cada 25 dias

Exemplos de AWS CLI para janelas de manutenção
Para criar janelas de manutenção usando a AWS CLI, inclua o parâmetro --schedule com uma
expressão cron ou rate ou um carimbo de data/hora. Os exemplos a seguir usam a AWS CLI em uma
máquina Linux local.
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aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-Cron-Maintenance-Window" \
--allow-unassociated-targets \
--schedule "cron(0 16 ? * TUE *)" \
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" \
--start-date 2021-01-01T00:00:00-08:00 \
--end-date 2021-06-30T00:00:00-08:00 \
--duration 4 \
--cutoff 1

aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-Cron-Offset-Maintenance-Window" \
--allow-unassociated-targets \
--schedule "cron(30 23 ? * TUE#3 *)" \
--duration 4 \
--cutoff 1 \
--schedule-offset 2

aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-Rate-Maintenance-Window" \
--allow-unassociated-targets \
--schedule "rate(7 days)" \
--duration 4 \
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" \
--cutoff 1

aws ssm create-maintenance-window \
--name "My-TimeStamp-Maintenance-Window" \
--allow-unassociated-targets \
--schedule "at(2021-07-07T13:15:30)" \
--duration 4 \
--schedule-timezone "America/Los_Angeles" \
--cutoff 1

Mais informações
Expressão CRON, no Site da Wikipedia

Referência: ec2messages, ssmmessages e outras
operações da API
Se você monitorar operações de API, poderá ver chamadas para o seguinte:
• ec2messages:AcknowledgeMessage
• ec2messages:DeleteMessage
• ec2messages:FailMessage
• ec2messages:GetEndpoint
• ec2messages:GetMessages
• ec2messages:SendReply
• ssmmessages:CreateControlChannel
• ssmmessages:CreateDataChannel
• ssmmessages:OpenControlChannel
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• ssmmessages:OpenDataChannel
• ssm:DescribeInstanceProperties
• ssm:DescribeDocumentParameters
• ssm:ListInstanceAssociations
• ssm:RegisterManagedInstance
• ssm:UpdateInstanceInformation
Essas são operações especiais usadas pelo AWS Systems Manager.
Operações da API ec2messages
As operações de API ec2messages:* são feitas para o endpoint do Amazon Message Delivery Service.
O Systems Manager usa esse endpoint para fazer operações de API do Systems Manager Agent (SSM
Agent) para o serviço Systems Manager na nuvem. Esse endpoint é necessário para enviar e receber
comandos. Para obter mais informações, consulte Ações, recursos e chaves de condição do Amazon
Message Delivery Service.
Operações de API ssmmessages
O Systems Manager usa o endpoint ssmmessages para operações de API do SSM Agent para o Session
Manager, um recurso do AWS Systems Manager na nuvem. Esse endpoint é necessário para criar
e excluir canais de sessão com o serviço Session Manager na nuvem. Para obter mais informações,
consulte Ações, recursos e chaves de condição do Amazon Session Manager Message Gateway Service.
Operações de API relacionadas à instância
UpdateInstanceInformation: o SSM Agent chama o serviço do Systems Manager na nuvem a cada
cinco minutos para fornecer informações sobre pulsação. Essa chamada é necessária para manter uma
pulsação com o agente, para que o serviço saiba que o agente está funcionando conforme esperado.
ListInstanceAssociations: o agente executa essa operação da API para ver se uma nova
associação do State Manager está disponível. Essa operação da API é exigida pelo State Manager, um
recurso do AWS Systems Manager, para funcionar.
DescribeInstanceProperties e DescribeDocumentParameters: o Systems Manager executa
essas operações da API para renderizar nós específicos no console do Amazon EC2. Os resultados da
operação DescribeInstanceProperties são exibidos em seu nó Fleet Manager. Os resultados da
operação DescribeDocumentParameters são exibidos em seu nó Documentos.
ssm:RegisterManagedInstance: O SSM Agent executa esta operação de API para registrar um
servidor on-premises ou máquina virtual (VM) com o Systems Manager como uma instância gerenciada
usando um código de ativação e ID, ou para registrar as credenciais do AWS IoT Greengrass Version 2.

Referência: Criar strings de data e hora formatadas
para o Systems Manager
As operações da API do AWS Systems Manager aceitam filtros para limitar o número de resultados
retornados por uma solicitação. Algumas dessas operações da API aceitam filtros que exigem uma
string formatada para representar uma data e uma hora específicas. Por exemplo, a operação da API
DescribeSessions aceita as chaves InvokedBefore e InvokedAfter como alguns valores válidos
para um objeto SessionFilter. Outro exemplo é a ação da API DescribeAutomationExecutions,
que aceita as chaves StartTimeAfter e StartTimeBefore como alguns dos valores válidos para um
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objeto AutomationExecutionFilter. Os valores fornecidos para essas chaves ao filtrar as solicitações
devem corresponder ao padrão ISO 8601. Para obter informações sobre o ISO 8601, consulte ISO 8601.
Essas strings de data e hora formatadas não estão limitadas a filtros. Há também operações de API que
exigem uma string no formato ISO 8601 para representar uma data e uma hora específicas ao fornecer
um valor para um parâmetro de solicitação. Por exemplo, o parâmetro de solicitação AtTime da operação
GetCalendarState. Essas strings são difíceis de criar. Use os exemplos neste tópico para criar strings
de data e hora formatadas para usar com operações da API do Systems Manager.

Formatar strings de data e hora para o Systems
Manager
Veja a seguir um exemplo de uma string de data e hora no formato ISO 8601.
2020-05-08T15:16:43Z

Ela representa a informação: 8 de maio de 2020 às 15:16 no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado).
A parte da data do calendário da string é representada por um ano de quatro dígitos, um mês de dois
dígitos e um dia de dois dígitos separados por hifens. Isso pode ser representado no formato a seguir.
YYYY-MM-DD

A parte de hora da string começa com a letra "T" como um delimitador e, depois, é representada por uma
hora de dois dígitos, um minuto de dois dígitos e um segundo de dois dígitos, separados por dois pontos.
Isso pode ser representado no formato a seguir.
hh:mm:ss

A parte de hora da string termina com a letra "Z", indicando o padrão UTC.

Criar strings personalizados de data e hora para o
Systems Manager
É possível criar strings personalizadas de data e hora na máquina local usando sua ferramenta de linha
de comando preferencial. A sintaxe usada para criar uma string de data e hora no formato ISO 8601 difere
dependendo do sistema operacional da máquina local. Veja a seguir exemplos de como você pode usar
date no coreutils do GNU no Linux ou no PowerShell do Windows para criar uma string de data e hora no
formato ISO 8601.
coreutils
date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'

PowerShell
(Get-Date).ToString("yyyy-MM-ddTH:mm:ssZ")

Ao trabalhar com operações da API do Systems Manager, talvez seja necessário criar strings históricas de
data e hora para fins de geração de relatórios ou solução de problemas. Veja a seguir exemplos de como
você pode criar e usar strings históricas e personalizadas de data e hora no formato ISO 8601 para o AWS
Tools for PowerShell e a AWS Command Line Interface (AWS CLI).
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AWS CLI
• Recupere a última semana do histórico de comandos para um documento do SSM.
lastWeekStamp=$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ' -d '7 days ago')
docFilter='{"key":"DocumentName","value":"AWS-RunPatchBaseline"}'
timeFilter='{"key":"InvokedAfter","value":'\"$lastWeekStamp\"'}'
commandFilters=[$docFilter,$timeFilter]
aws ssm list-commands \
--filters $commandFilters

• Recupere a última semana do histórico de execução de automação.
lastWeekStamp=$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ' -d '7 days ago')
aws ssm describe-automation-executions \
--filters Key=StartTimeAfter,Values=$lastWeekStamp

• Recupere o último mês do histórico da sessão.
lastWeekStamp=$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ' -d '30 days ago')
aws ssm describe-sessions \
--state History \
--filters key=InvokedAfter,value=$lastWeekStamp

AWS Tools for PowerShell
• Recupere a última semana do histórico de comandos para um documento do SSM.
$lastWeekStamp = (Get-Date).AddDays(-7).ToString("yyyy-MM-ddTH:mm:ssZ")
$docFilter = @{
Key="DocumentName"
Value="AWS-InstallWindowsUpdates"
}
$timeFilter = @{
Key="InvokedAfter"
Value=$lastWeekStamp
}
$commandFilters = $docFilter,$timeFilter
Get-SSMCommand `
-Filters $commandFilters

• Recupere a última semana do histórico de execução de automação.
$lastWeekStamp = (Get-Date).AddDays(-7).ToString("yyyy-MM-ddTH:mm:ssZ")
Get-SSMAutomationExecutionList `
-Filters @{Key="StartTimeAfter";Values=$lastWeekStamp}

• Recupere o último mês do histórico da sessão.
$lastWeekStamp = (Get-Date).AddDays(-30).ToString("yyyy-MM-ddTH:mm:ssZ")
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Get-SSMSession `
-State History `
-Filters @{Key="InvokedAfter";Value=$lastWeekStamp}
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Casos de uso e melhores práticas
Esse tópico lista os casos de uso comuns e as melhores práticas para recursos do AWS Systems
Manager. Se disponível, esse tópico também inclui links para postagens de blog relevantes e a
documentação técnica.

Note
O título de cada seção aqui é um link ativo na seção correspondente na documentação técnica.

Automação (p. 421)
• Crie runbooks do Automation do autoatendimento para infraestrutura.
• Use o Automation, um recurso do AWS Systems Manager, para simplificar a criação de Amazon
Machine Images (AMIs) doAWS Marketplace ou de uma AMIs personalizada, usando documentos
públicos do Systems Manager (documentos SSM) ou criando seus próprios fluxos de trabalho.
• Crie e mantenha as AMIs (p. 626) usando o AWS-UpdateLinuxAmi e runbooks do Automation do AWSUpdateWindowsAmi ou runbooks do Automation personalizados criados por você.

Inventário (p. 880)
• Use o Inventory, um recurso do AWS Systems Manager, com o AWS Config para auditar suas
configurações de aplicações ao longo do tempo.

Maintenance Windows (p. 733)
• Defina um agendamento para realizar ações potencialmente disruptivas em seus nós, como patches de
sistema operacional (SO), atualizações de drivers ou instalações de software.
• Para obter mais informações sobre as diferenças entre as APIs State Manager e Maintenance Windows,
ambas recursos do AWS Systems Manager, consulte Selecionar entre State Manager e Maintenance
Windows (p. 1646).

Parameter Store (p. 270)
• Use o Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager, para gerenciar de forma centralizada as
definições globais da configuração.
• Como o AWS Systems ManagerParameter Store usa o AWS KMS.
• Fazer referência a segredos do AWS Secrets Manager de parâmetros do Parameter Store (p. 1574).

Patch Manager (p. 1139)
• Use o Patch Manager, um recurso do AWS Systems Manager, para distribuir patches em grande escala
e aumentar a visibilidade da conformidade da frota em seus nós.
• Integre o Patch Manager ao AWS Security Hub (p. 1278) para receber alertas quando os nós da sua
frota saírem de conformidade e para monitorar o status da aplicação de patches das suas frotas de
um ponto de vista de segurança. Será cobrada uma taxa para o uso do Security Hub. Para obter mais
informações, consulte Preço.

Run Command (p. 1031)
• Gerenciar instâncias em grande escala sem acesso ao SSH usando o recurso Run Command do EC2.
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• Auditore todas as chamadas de API feitas por ou em nome do Run Command, um recurso do AWS
Systems Manager, usando o AWS CloudTrail.
• Ao enviar um comando usando o Run Command, não inclua informações confidenciais formatadas como
texto sem formatação, como senhas, dados de configuração ou outros segredos. Toda a atividade da
API do Systems Manager em sua conta é registrada em um bucket do Amazon S3, nos logs do AWS
CloudTrail. Isso significa que qualquer usuário com acesso ao bucket do S3 poderá visualizar os valores
de texto simples desses segredos. Por esse motivo, recomendamos a criação e o uso de parâmetros
SecureString para criptografar os dados sigilosos que você usa nas operações do Systems Manager.
Para mais informações, consulte Restringir o acesso a parâmetros do Systems Manager usando
políticas do IAM (p. 275).

Note
Por padrão, os arquivos de log entregues pelo CloudTrail ao seu bucket são criptografados pela
criptografia do servidor da Amazon com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3
(SSE-S3). Para oferecer uma camada de segurança diretamente gerenciável, é possível usar
a criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas por AWS KMS(SSE-KMS) para os
arquivos de log do CloudTrail.
Para obter mais informações, consulte Criptografar arquivos de log do CloudTrail com chaves
gerenciadas pelo AWS KMS (SSE-KMS), no Guia do usuário do AWS CloudTrail.
• Use os destinos e recursos de controle de taxa em Run Command para realizar uma operação de
comando em etapas (p. 1045).
• Use permissões de acesso detalhadas para o Run Command (e todos os recursos do Systems
Manager), usando as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) (p. 1474).

Session Manager (p. 948)
• Auditar as atividades da sessão na Conta da AWS usando o AWS CloudTrail (p. 1016).
• Registre os dados da sessão na sua Conta da AWS usando o Amazon CloudWatch Logs ou Amazon
S3 (p. 1017).
• Controle o acesso da sessão do usuário às instâncias (p. 963).
• Restringir acesso a comandos em uma sessão (p. 990).
• Desativar ou ativar permissões administrativas da conta ssm-user (p. 997).

State Manager (p. 1077)
• Atualize o SSM Agent pelo menos uma vez por mês usando o documento AWS-UpdateSSMAgent préconfigurado (p. 1136).
• (Windows) Carregue o módulo PowerShell ou DSC no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e
use o AWS-InstallPowerShellModule.
• Use etiquetas para criar grupos de aplicações para seus nós. Em seguida, defina destinos para os nós
gerenciados usando o parâmetro Targets em vez de especificar IDs de instância individuais.
• Corrija automaticamente as constatações geradas pelo Amazon Inspector usando o Systems Manager.
• Use um repositório de configuração centralizado para todos os documentos SSM e compartilhe
documentos em toda a sua organização (p. 1438).
• Para obter informações sobre as diferenças entre State Manager e Maintenance Windows, consulte
Selecionar entre State Manager e Maintenance Windows (p. 1646).

Nós gerenciados (p. 828)
• O Systems Manager requer referências de tempo precisas para realizar suas operações. Se a
data e a hora do nó não estiverem definidas corretamente, talvez elas não correspondam à data
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de assinatura das solicitações da API. Isso pode causar erros ou funcionalidades incompletas. Por
exemplo, as instâncias com configurações de tempo incorretas não serão incluídas em suas listas de
nós gerenciados.
Para obter informações sobre como configurar o tempo em seus nós, consulte um dos seguintes tópicos:
• Definir o horário da sua instância do Linux
• Definir o horário para uma instância do Windows
Mais informações
• Melhores práticas de segurança do Systems Manager (p. 1506)

Excluir recursos e artefatos do Systems Manager
Como prática recomendada, recomendamos que você exclua recursos e artefatos do Systems Manager
se não precisar mais exibir dados sobre esses recursos ou usar os artefatos de alguma maneira. A tabela
a seguir lista cada recurso ou artefato do Systems Manager e um link para obter mais informações sobre
como excluir os recursos ou artefatos criados pelo Systems Manager.
Recurso ou artefato

Detalhes

Application Manager

Você não pode excluir uma aplicação no
Application Manager, mas pode remover
uma aplicação do serviço excluindo as tags
subjacentes, os grupos de recursos, ou as pilhas
do AWS CloudFormation

Automation

Se você criar recursos do AWS usando o Systems
Manager Automation, você deverá excluir
manualmente esses recursos usando o AWS
Management Console correspondente. Se você
criou um runbook personalizado, poderá excluir
o documento do SSM subjacente. Para mais
informações, consulte Excluir documentos do SSM
personalizados (p. 1436).

Change Calendar

Você pode excluir um calendário de alterações e
um evento do calendário de alterações. Para obter
mais informações, consulte Excluir um calendário
de alterações (p. 730) e Excluir um evento do
Change Calendar (p. 727).

Change Manager

Você pode excluir um modelo de alteração. Para
mais informações, consulte Excluir modelos de
alteração (p. 406).

Compliance

O Systems Manager Compliance exibe
automaticamente os dados de conformidade sobre
a aplicação de patches do Patch Manager e as
associações do State Manager. Você não pode
excluir esses dados. Se você configurou uma
sincronização de dados de recurso para centralizar
os dados de conformidade em um bucket do
Amazon S3, poderá excluir a sincronização.
Para mais informações, consulte Excluir uma
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Recurso ou artefato

Detalhes
sincronização de dados de recursos para o
Compliance (p. 874).

Distributor

Você pode excluir pacotes no Distributor.
Para mais informações, consulte Excluir um
pacote (p. 1355).

Explorer

Você pode desconectar as fontes das quais o
Explorer coleta dados operacionais. Para mais
informações, consulte Edite as fontes de dados do
Systems Manager Explorer (p. 182).
Você também pode excluir uma sincronização
de dados do recurso usada pelo Explorer para
agregar OpsData e OpsItems em várias contas e
Regiões da AWS em um único bucket do Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3). Para mais
informações, consulte Excluir a sincronização
de dados de recursos do Systems Manager
Explorer (p. 184). Para obter informações sobre
como excluir um bucket do Amazon S3, consulte
Excluir um bucket no Guia do desenvolvedor do
Amazon Simple Email Service.

Fleet Manager

Você não pode excluir um nó gerenciado usando
o Fleet Manager. Use o Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) Para obter mais informações,
consulte Encerrar a instância (Linux) e Encerrar a
instância (Windows).

Inventário do

Você pode interromper a coleta de dados do
Inventory, excluindo as associações do State
Manager que definem a programação e os
recursos a partir dos quais coletar metadados.
Para mais informações, consulte interromper
a coleta de dados e excluir os dados do
inventário (p. 931).
Se você não quiser mais usar o AWS Systems
Manager Inventory para exibir metadados
sobre a AWS, também recomendamos excluir
sincronizações de dados de recursos usadas
para a coleta de dados do inventário. Para mais
informações, consulte Excluir uma sincronização
de dados de recursos do Inventory (p. 931).

Maintenance Windows

Você pode excluir uma janela de manutenção, um
destino da janela de manutenção e uma tarefa da
janela de manutenção. Para mais informações,
consulte Atualizar ou excluir recursos da janela de
manutenção (console) (p. 750).
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Recurso ou artefato

Detalhes

OpsCenter

Você não pode excluir manualmente o OpsItems
do OpsCenter, mas pode definir o status
de um ou mais OpsItems para Resolved
(Resolvido). O Systems Manager arquiva
automaticamente o OpsItems depois de 36
meses. Para obter informações sobre como
alterar o status de um OpsItem, consulte Editar
OpsItems (p. 222). Para obter informações sobre
resolução do OpsItems em massa usando os
insights operacionais do OpsCenter, consulte
Resolver duplicadosOpsItemsCom base em
insights (p. 227).

Parameter Store

Você pode excluir um parâmetro que criou. Para
mais informações, consulte Excluir parâmetros do
Systems Manager (p. 311).

Patch Manager

Você pode excluir uma lista de referência de
patches personalizada. Para mais informações,
consulte Como atualizar ou excluir uma linha de
base de patch personalizada (console) (p. 1271).

Instalação rápida

Você pode excluir associações criadas pelo
Quick Setup. As associações são armazenadas
e processadas pelo State Manager. Para
mais informações, consulte Excluir uma
associação (p. 1103).

Run Command

Depois que um comando terminar o
processamento, as informações sobre ele serão
armazenadas na guia Command history (Histórico
de comandos). Você não pode excluir informações
da guia Command history (Histórico de comandos).

Função vinculada ao serviço

O Systems Manager cria automaticamente
funções vinculadas ao serviço para alguns
recursos (p. 1491). Você pode excluir essas
funções. Para mais informações, consulte
Excluir uma função vinculada ao serviço
AWSServiceRoleForAmazonSSM para o Systems
Manager (p. 1493).

Session Manager

O Session Manager não retém dados sobre os
recursos depois que você encerra uma sessão.
Para encerrar uma sessão, consulte Encerrar uma
sessão (p. 1015).
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Recurso ou artefato

Detalhes

SSM Agent

Você pode desinstalar manualmente o SSM
Agent de seus nós. Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir.
• Linux: Desinstalar o SSM Agent de instâncias do
Linux (p. 125)
• macOS: Desinstalar o SSM Agent de instâncias
macOS (p. 128)
• Windows Server: Abrir Painel de controle e,
depois, escolha Adicionar/remover programas.

State Manager

Exclua uma associação. Para mais informações,
consulte Excluir uma associação (p. 1103).

Documentos do serviço do Systems Manager.

Você não pode excluir runbooks fornecidos
pela AWS ou pelo AWS Support, mas pode
excluir runbooks personalizados. Para mais
informações, consulte Excluir documentos do SSM
personalizados (p. 1436).

Selecionar entre State Manager e Maintenance
Windows
O State Manager e Maintenance Windows, ambos recursos do AWS Systems Manager, podem executar
alguns tipos semelhantes de atualizações nos nós gerenciados. Qual deles escolher depende se você
precisa automatizar a conformidade do sistema ou executar tarefas de alta prioridade e sensíveis ao tempo
durante os períodos especificados.

State Manager e Maintenance Windows: Casos de
uso principais
O State Manager, um recurso do AWS Systems Manager, define e mantém a configuração de estado
desejada para nós gerenciados e recursos da AWS na sua Conta da AWS. Você pode definir combinações
de configurações e destinos como objetos de associação. O State Manager é o recurso recomendado se
você quiser manter todos os nós gerenciados em sua conta em um estado consistente, usar o Amazon
EC2 Auto Scaling para gerar novos nós ou ter requisitos rigorosos de relatórios de conformidade para os
nós gerenciados em sua conta.
Os principais casos de uso para o State Manager são os seguintes:
• Cenários do Auto Scaling: O State Manager pode monitorar todas os novos nós gerenciados iniciados
em uma conta manualmente ou por meio de grupos do Auto Scaling. Se qualquer associação na
conta estiver definindo esse novo nó como destino (por meio de etiquetas ou de todos os nós), essa
associação específica será automaticamente aplicada ao novo nó.
• Relatórios de conformidade: o State Manager pode gerar relatórios de conformidade dos estados
desejados para recursos em sua conta.
• Suporte a todos nós: o State Manager pode direcionar todos os nós em uma determinada conta.
A janela de manutenção realiza uma ou mais ações nos recursos da AWS em uma determinada janela de
tempo. Você pode definir uma única janela de manutenção com horários de início e término. Você pode
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especificar várias tarefas a serem executadas nessa janela de manutenção. Use o Maintenance Windows,
um recurso do AWS Systems Manager, se suas operações de alta prioridade incluírem a aplicação de
patches em nós gerenciados, a execução de vários tipos de tarefas em seus nós durante um período de
atualização ou controlar quando as operações de atualização podem ser executadas em seus nós.
Os principais casos de uso para o Maintenance Windows são os seguintes:
• Executar vários documentos: as janelas de manutenção podem executar várias tarefas. Cada tarefa
pode usar um tipo de documento diferente. Como resultado, você pode criar fluxos de trabalho
complexos usando diferentes tarefas em uma única janela de manutenção.
• Aplicação de patches: uma janela de manutenção pode fornecer suporte à aplicação de patches para
todos os nós gerenciados em uma conta marcada com uma etiqueta ou grupo de recursos específico.
Como a aplicação de patches geralmente envolve a eliminação de nós (por exemplo, remoção dos nós
de um balanceador de carga), a aplicação de patches e a aplicação de patches após o processamento
(retornar os nós de para a produção), podem ser feitas como uma série de tarefas dentro da janela de
tempo determinada de um patch.
• Ações da janela: as janelas de manutenção podem fazer com que um ou mais conjuntos de ações sejam
iniciados dentro de uma janela de tempo específica. As janelas de manutenção não começam fora dessa
janela. As ações já iniciadas continuam até serem concluídas, mesmo que terminem fora da janela de
tempo.
A tabela a seguir compara os principais recursos do State Manager e Maintenance Windows.
Recurso

State Manager

Maintenance Windows

Integração do AWS
CloudFormation

Os modelos AWS
CloudFormation são compatíveis
com as associações do State
Manager.

Os modelos do AWS
CloudFormation são compatíveis
com as janelas de manutenção,
os destinos da janela e as tarefas
da janela.

Conformidade

Cada associação do State
Manager relata a conformidade
com relação ao estado desejado
do recurso alvo. Você pode usar
o painel de do Compliance para
agregar e exibir a conformidade
relatada.

Não aplicável.

Integração com o gerenciamento
de configurações

O State Manager suporta
soluções externas para o estado
desejado, como Microsoft
PowerShell Desired State
Configuration (DSC), Playbooks
do Ansible e receitas do Chef.
Você pode usar as associações
do State Manager para testar se
as soluções de gerenciamento
de configurações funcionam
e aplicar suas alterações de
configuração aos nós quando
você estiver pronto.

Não aplicável.

Documentos

As configurações do State
Manager podem ser definidas
como documentos de política
(para coletar informações

As configurações da
Maintenance Windows podem
ser definidas como documentos
de automação (ações em várias
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Recurso

State Manager

Maintenance Windows

de inventário), runbooks do
Automation, para os recursos da
AWS, como buckets do Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) ou documentos do Systems
Manager Command (documentos
SSM) para nós gerenciados.

etapas com fluxos de trabalho
de aprovação opcionais) ou
documentos SSM (estado
desejado para nós gerenciados).

Monitoramento

O State Manager monitora
alterações na configuração,
associação ou no estado de um
nó gerenciado (por exemplo,
novos nós ficam online). Quando
o State Manager detecta essas
alterações, a associação
determinada é reaplicada aos
nós originalmente selecionados
com essa associação.

Não aplicável.

Prioridades nas tarefas

Não aplicável.

As tarefas em uma janela
de manutenção podem ser
consideradas uma prioridade.
Todas as tarefas com a mesma
prioridade são executadas
em paralelo. As tarefas com
prioridades mais baixas são
executadas depois que as
tarefas com prioridades mais
altas atingem um estado final.
Não há como executar tarefas
condicionalmente. Depois que
uma tarefa de prioridade mais
alta atinge seu estado final, a
próxima tarefa de prioridade é
executada, independentemente
do estado da tarefa anterior.

Controles de segurança

O State Manager suporta dois
controles de segurança ao
implantar configurações em
uma frota grande. Você pode
usar a simultaneidade máxima
para definir quantos nós ou
recursos simultâneos devem ter
a configuração aplicada. Você
pode definir uma taxa de erro
máxima que pode ser usada para
pausar a associação do State
Manager, se ocorrer um certo
número ou porcentagem de erros
em toda a frota.

As janelas de manutenção
suportam dois controles
de segurança ao implantar
configurações em uma grande
frota. Você pode usar a
simultaneidade máxima para
definir quantos nós ou recursos
simultâneos devem ter a
configuração aplicada. Você
pode definir uma taxa de erro
máxima que pode ser usada para
pausar as ações em uma janela
de manutenção, se ocorrer um
certo número ou porcentagem de
erros em toda a frota.
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Recurso

State Manager

Maintenance Windows

Programação

Você pode executar associações
do State Manager sob demanda,
em um intervalo cron específico,
em uma determinada taxa ou
após a criação delas. Isso é útil
se você quiser manter o estado
desejado dos recursos de forma
consistente e oportuna.

As janelas de manutenção
suportam várias opções de
agendamento, incluindo
expressões at (por exemplo,
"at(2021-07-07T13:15:30)"),
expressões cron e de taxa, cron
com deslocamentos e horários
de início e fim para quando as
janelas de manutenção devem
ser executadas, além de horários
de corte para especificar quando
interromper o agendamento
dentro de uma determinada
janela de tempo.

Important
Expressões cron para
associações do State
Manager não oferecem
suporte ao campo de
meses, como 03 ou
MAR para o mês de
março. Se você precisa
de atualizações de
configuração mensais
ou trimestrais, uma
janela de manutenção
pode atender melhor
às suas necessidades.
Para mais informações,
consulte Referência:
Expressões cron e
rate para o Systems
Manager (p. 1629).
Definição de destino

As associações do State
Manager podem direcionar um
ou mais nós usando o ID do nó,
etiqueta ou grupo de recursos. O
State Manager pode direcionar
todos os nós gerenciados em
uma determinada conta.
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Recurso

State Manager

Maintenance Windows

Tarefas em janelas de
manutenção

Não aplicável.

As janelas de manutenção
podem suportar uma ou mais
tarefas em que cada tarefa
tem como destino um runbook
do Automation ou uma ação
do documento de comando
específica. Todas as tarefas
dentro de uma janela de
manutenção são executadas
em paralelo, a menos que
prioridades diferentes sejam
definidas para tarefas diferentes.
Em geral, as janelas de
manutenção oferecem suporte à
quatro tipos de tarefas:
• Comandos do Run Command
doAWS Systems Manager
• Fluxos de trabalho do AWS
Systems Manager Automation
• Funções do AWS Lambda
• Tarefas do AWS Step
Functions
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Histórico do documentos
A tabela a seguir descreve as alterações importantes na documentação desde a última versão do AWS
Systems Manager. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, você pode se
inscrever em um feed RSS.

Important
Uma versão atualizada do SSM Agent é lançada sempre que novos recursos são adicionados ao
Systems Manager ou sempre que atualizações forem feitas nos recursos existentes. Deixar de
usar a versão mais recente do agente pode impedir que seu nó gerenciado use vários recursos
do Systems Manager. Por isso, recomendamos automatizar o processo de manter o SSM Agent
atualizado em suas máquinas. Para obter mais informações, consulte Automatizar atualizações do
SSM Agent (p. 141). Inscreva-se na página SSM Agent Release Notes (Notas de versão do SSM
Agent) no GitHub para receber notificações sobre atualizações do SSM Agent.
• Versão da API: 06-11-2014

Alteração

Descrição

Data

Controles adicionais
de tarefas do Systems
Manager usando alarmes do
CloudWatch (p. 1651)

Agora, você pode implementar
26 de setembro de 2022
um controle adicional ao executar
automações e comandos
usando alarmes do CloudWatch.
Também é possível adicionar um
alarme do CloudWatch a uma
automação ou comando quando
ele for registrado com uma tarefa
de janela de manutenção ou
associação a State Manager. Ao
aplicar um alarme composto do
CloudWatch a uma automação
ou comando, você pode controlar
quando uma automação ou
comando é interrompido com
base na métrica que você define.
Para obter mais informações
sobre como aplicar um alarme do
CloudWatch a uma automação
ou comando, consulte os
seguintes procedimentos:
• Executar uma automação
simples
• Executar comandos no console
• Criar uma associação
• Atribuir tarefas a uma janela de
manutenção

Esclarecimento sobre os
requisitos do nível de instâncias
avançadas (p. 1651)

Com base no feedback dos
clientes, esclarecemos os
cenários que exigem que você
ative o nível de instâncias
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avançadas em Configuração de
níveis de instância.
Implantar o Amazon CloudWatch
Agent usando o Quick
Setup (p. 1651)

Agora, você pode implantar o
agente do Amazon CloudWatch
usando o Quick Setup. Para
obter mais informações, consulte
Implantar pacotes do Distributor
com o Quick Setup.

20 de setembro de 2022

Agora, a chave “PatchGroup”
é compatível com grupos
de patches quando houver
permissão para metadados de
instâncias do EC2 (p. 1651)

Quando você permitir tags nos
metadados da instância do EC2,
as chaves de tag que você criar
não devem conter espaços.
Anteriormente, isso impedia
que os clientes adicionassem
algumas de suas instâncias do
EC2 aos grupos de patches
no Patch Manager, porque era
necessário aplicar a chave de
tag Patch Group às instâncias.
Agora, o Patch Manager oferece
suporte para Patch Group
(com um espaço) e PatchGroup
(sem espaço) como chave de
tag a fim de identificar instâncias
para um grupo de patches.
Agora, é possível adicionar aos
grupos de patches no Patch
Manager as instâncias do EC2
que têm permissão para tags nos
metadados da instância. Para
obter mais informações, consulte
Sobre grupos de patches.

31 de agosto de 2022
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Novo tópico: “Como as datas
de lançamento e atualização de
pacote são calculadas” (p. 1651)

Na lista de referência de patches
gerenciados pela AWS, os
novos patches são aprovados
automaticamente 7 dias após
serem lançados ou atualizados.
Na lista de referência de
patches personalizada que
você cria, é possível especificar
opcionalmente quantos dias
aguardar após o lançamento
ou atualização para aprovar
automaticamente a instalação.
Para o Amazon Linux e o
Amazon Linux 2, vários fatores
influenciam a forma de cálculo
das últimas datas de lançamento
e de atualização. A fim de
ajudar você a evitar resultados
inesperados ao escolher esperas
para a aprovação automática,
esses fatores são explicados
no tópico Como as datas de
lançamento e atualização de
pacote são calculadas.

Conteúdo atualizado: aplique
patches a uma AMI e atualize um
grupo do Auto Scaling (p. 1651)

Atualizamos o passo a passo
22 de junho de 2022
Aplique patches a uma AMI
e atualizar um grupo do Auto
Scaling para usar modelos
de lançamento em vez de
configurações de lançamento.
Além disso, implementamos as
ações mais recentes e os tempos
de execução do Automation
mais recentes no conteúdo dos
runbooks.
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Change Manager: impeça
que os usuários criem
solicitações aprováveis
automaticamente (p. 1651)

É possível configurar modelos
de alteração no Change
Manager para oferecer suporte
a aprovações automáticas, o
que significa que os usuários
com as permissões necessárias
do IAM podem optar por iniciar
a solicitação de alteração sem
exigir aprovação adicional. Agora
também é possível impedir
usuários individuais, grupos
ou perfis do IAM de enviar
solicitações de aprovação
automática, mesmo que um
modelo de alteração ofereça
suporte a eles. Isso é obtido
por meio do uso de uma nova
chave de condição do IAM,
ssm:AutoApprove. Para obter
mais informações, consulte
Controlar o acesso a fluxos
de trabalho do runbook de
aprovação automática

Atualização da orientação para
perfis de tarefas da janela de
manutenção (p. 1651)

Anteriormente, o console do
9 de junho de 2022
Systems Manager permitia
a você escolher o perfil
AWSServiceRoleForAmazonSSM
vinculado ao serviço do IAM
gerenciado pela AWS para usar
como perfil de manutenção
para suas tarefas. O uso desse
perfil e sua política associada,
AmazonSSMServiceRolePolicy,
para tarefas de janela de
manutenção não é mais
recomendado. Em vez disso, crie
uma política personalizada e um
perfil para tarefas de janela de
manutenção. Para obter mais
informações, consulte Configurar
o Maintenance Windows.

Suporte ao encaminhamento de
portas para hosts remotos para
Session Manager (p. 1651)

O Session Manager agora
oferece suporte a sessões de
encaminhamento de portas para
hosts remotos. O host remoto
não precisa ser gerenciado
pelo Systems Manager. Para
obter mais informações,
consulte Iniciar uma sessão
(encaminhamento de portas para
host remoto).
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Conteúdo atualizado: instruções
para instalar o SSM Agent
manualmente em instâncias do
Amazon EC2 Linux (p. 1651)

Em resposta ao feedback
dos clientes, revisamos os
tópicos que fornecem instruções
para instalar o SSM Agent
manualmente em instâncias do
Amazon EC2. Esses tópicos
agora fornecem comandos
usando arquivos disponíveis
globalmente que você pode
copiar e colar para instalação
rápida em instâncias do EC2
em qualquer Região da AWS.
Esses tópicos também fornecem
informações para ajudar
você a criar comandos de
instalação que usam arquivos
disponíveis em sua própria
região de trabalho. A última
abordagem é recomendada
quando você está instalando
o agente em várias instâncias
usando um script ou modelo.
Para obter mais informações,
consulte as instruções para seu
sistema operacional Linux na
seção Instalar o SSM Agent
manualmente em instâncias do
EC2 para Linux.

9 de maio de 2022

Novo tópico: Amazon Machine
Images (AMIs) com SSM Agent
pré-instalado (p. 1651)

Em resposta ao feedback
do cliente, centralizamos
informações sobre quais AMIs
gerenciadas pela AWS incluem
o SSM Agent pré-instalado.
Este tópico também fornece
instruções sobre como verificar
se uma instância do Amazon
EC2 criada dessas AMIs foi
instalada com sucesso e está
em execução. Para casos
raros em que o agente pode
não ser instalado com êxito ou
ser instalado, mas não iniciar,
também fornecemos informações
sobre como iniciar ou instalar
o agente manualmente nessas
instâncias. Para obter mais
detalhes, consulte Amazon
Machine Images (AMIs) com
SSM Agent pré-instalado.

8 de maio de 2022

Nova seção State
Manager (p. 1651)

Adicionada uma nova seção
que descreve os detalhes de
quando State Manager executa
associações. Para obter mais
informações, consulte Sobre a
programação de associações.

27 de abril de 2022
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O Patch Manager agora
oferece suporte para Rocky
Linux (p. 1651)

Agora é possível usar Patch
Manager para aplicar o patch
nos nós do Rocky Linux. Muitas
das regras que se aplicam ao
RHEL 8 para patches também
se aplicam ao Rocky Linux.
O Rocky Linux 8 usa o novo
AWS-DefaultRockyLinux
PatchBaseline. Para obter
mais informações, consulte os
tópicos a seguir:

14 de abril de 2022

• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no RHEL, CentOS
Stream e Rocky Linux.
O Patch Manager agora oferece
suporte ao CentOS Stream
8 (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
4 de abril de 2022
Manager para aplicar patches
às instâncias do CentOS Stream
8 e Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) 4.4-4.5. Muitas das
regras que se aplicam ao RHEL
8 para patches também se
aplicam ao CentOS Stream 8. O
CentOS Stream 8 usa o AWSDefaultCentOSPatchBaseline.
Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir:
• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista de
referência de patches patch
funcionam no RHEL e no
CentOS Stream
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Criar uma função assumida para
Change Manager (p. 1651)

Uma nova seção esclarece
18 de março de 2022
os requisitos para criar e
implementar uma função
assumida para Change Manager.
Uma função assumida é uma
função de serviço (IAM) AWS
Identity and Access Management
que permite Change Manager
executar com segurança os
fluxos de trabalho de runbook
especificados em uma solicitação
de alteração aprovada em
seu nome. A função concede
AWS Systems Manager (AWS
STS) AssumeRole confiança
para Change Manager. Para
obter informações, consulte
Configurando funções e
permissões para Change
Manager.

Aprovar ou rejeitar Change
Manager altera as solicitações
em massa (p. 1651)

No console do Systems Manager, 8 de março de 2022
agora você pode selecionar
várias solicitações de alteração
para aprovar ou rejeitar em
uma única operação. Para
obter informações, consulte
Revisão e aprovação ou rejeição
de solicitações de alteração
(console).
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Suporte para Rocky Linux e
O Systems Manager oferece
1º de março de 2022
Windows Server nós gerenciados suporte a nós gerenciados Rocky
de 2022 (p. 1651)
Linux e Windows Server de 2022,
incluindo dispositivos de borda e
máquinas híbridas on-premises
ou em outros provedores de
nuvem. Para usar o Systems
Manager com esses sistemas
operacionais, você deve
concluir todos os procedimentos
necessários de configuração
do Systems Manager, incluindo
procedimentos para ambientes
híbridos ou dispositivos de borda,
se aplicável. Para obter mais
informações, consulte Setting up
Systems Manager (Configurar
o gerenciador de sistemas).
Para máquinas Rocky Linux,
você também deve instalar
manualmenteSSM Agent. Para
obter mais informações, consulte
Instalar manualmente o SSM
Agent nas instâncias Rocky
Linux. Para as instâncias do do
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Windows Server
de 2022, SSM Agent é instalado
por padrão.
Permite que o Automation se
adapte às suas necessidades de
simultaneidade e exibe métricas
de uso do Automation (p. 1651)

Agora você pode permitir
que o Automation ajuste
automaticamente sua cota
de automação simultânea e
visualize as métricas de uso
do Automation publicadas
no CloudWatch. Para obter
mais informações sobre a
simultaneidade adaptativa,
consulte Permitir que o
Automation se adapte às suas
necessidades de simultaneidade.
Para obter mais informações
sobre como exibir as métricas
de uso do Automation, consulte
Monitoramento das métricas do
Automation usando o Amazon
CloudWatch.
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Permite que o Automation se
adapte às suas necessidades de
simultaneidade e exibe métricas
de uso do Automation (p. 1651)

Agora você pode permitir
que o Automation ajuste
automaticamente sua cota
de automação simultânea e
visualize as métricas de uso
do Automation publicadas
no CloudWatch. Para obter
mais informações sobre a
simultaneidade adaptativa,
consulte Permitir que o
Automation se adapte às suas
necessidades de simultaneidade.
Para obter mais informações
sobre como exibir as métricas
de uso do Automation, consulte
Monitoramento das métricas do
Automation usando o Amazon
CloudWatch.

27 de janeiro de 2022

Documentos do Systems
Manager organizados por
categorias (p. 1651)

Os documentos do Systems
Manager de propriedade da
Amazon agora são organizados
por tipo e categorias para ajudar
você a encontrar os documentos
de que precisa.

13 de janeiro de 2022

Crie e invoque integrações para
o Automation (p. 1651)

Agora você pode enviar
mensagens usando webhooks
durante uma automação com
a criação de uma integração.
As integrações podem ser
invocadas durante uma
automação usando a nova ação
aws:invokeWebhook em
seu runbook. Para obter mais
informações sobre como criar
integrações, consulte Criação de
integrações para o Automation.
Para saber mais sobre a ação
aws:invokeWebhook, consulte
aws:invokeWebhook —
Invocar uma integração de
webhook do Automation.

13 de janeiro de 2022

Recursos não disponíveis na
nova Região da AWS (p. 1651)

Os seguintes recursos do
Systems Manager atualmente
não estão disponíveis na nova
região Ásia-Pacífico (Jacarta).

13 de dezembro de 2021

• Application Manager
• Change Calendar
• Change Manager
• Explorer
• Fleet Manager
• Incident Manager
• Quick Setup
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Exibir detalhes do custo
do recurso de uma
aplicação (p. 1651)

O Application Manager é
integrado ao AWS Billing and
Cost Management por meio do
widget Cost Explorer. Depois de
ativar o Cost Explorer no console
Billing and Cost Management
(Gerenciamento de custos
e cobranças), o widget Cost
Explorer no Application Manager
mostra os dados de custos
para uma aplicação fora de
um contêiner específico ou
um componente da aplicação.
Você pode usar filtros no widget
para exibir dados de custo de
acordo com diferentes períodos
de tempo, granularidades e
tipos de custo em um gráfico de
barras ou linhas. Para obter mais
informações, consulte Visualizar
informações da visão geral sobre
uma aplicação.

7 de dezembro de 2021

Gerencie processos usando o
Fleet Manager (p. 1651)

Agora é possível usar o Fleet
Manager para gerenciar
processos em seus nós. Para
obter mais informações, consulte
Trabalhar com processos.

6 de dezembro de 2021

Alteração de terminologia:
instâncias gerenciadas
agora são chamadas de nós
gerenciados (p. 1651)

Com suporte para dispositivos
principais do AWS IoT
Greengrass, a frase instância
gerenciada foi alterada para
nó gerenciado na maior parte
da documentação do Systems
Manager. O console do Systems
Manager, as chamadas de API,
as mensagens de erro e os
documentos SSM ainda usam o
termo instância.

29 de novembro de 2021
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Suporte para dispositivos de
borda (p. 1651)

O Systems Manager oferece
suporte às seguintes
configurações de dispositivos de
borda.
• AWS IoT Greengrass: O
Systems Manager agora
oferece suporte a qualquer
dispositivo configurado para
AWS IoT Greengrass e
executa o software principal
do AWS IoT Greengrass. Para
integrar seus dispositivos
principais do AWS IoT
Greengrass, crie uma função
de serviço do AWS Identity and
Access Management (IAM).
Use também o console do
AWS IoT Greengrass para
implantar o SSM Agent como
um componente do AWS
IoT Greengrass em seus
dispositivos. Para obter mais
informações, consulte Setting
up AWS Systems Manager for
edge devices (Configurar o
gerenciador de sistemas) para
dispositivos de borda).
• Dispositivos de borda em
um ambiente híbrido: o
Systems Manager também
oferece suporte a dispositivos
principais do AWS IoT e
dispositivos IoT não AWS,
depois de configurá-los como
máquinas on-premises. Para
integrar seus dispositivos,
você deve criar uma função
de serviço do IAM, criar uma
ativação do nó gerenciado
para um ambiente híbrido e
instalar manualmente o SSM
Agent em seus dispositivos.
Para obter mais informações,
consulte Configurar o AWS
Systems Manager para
ambientes híbridos.
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Conecte-se às instâncias
gerenciadas usando o Desktop
Remoto (p. 1651)

Agora é possível usar o Fleet
23 de novembro de 2021
Manager para conectar-se
a instâncias do Windows
gerenciadas usando o protocolo
do Desktop Remoto (RDP).
Essas sessões do Desktop
Remoto com tecnologia NICE
DCV fornecem conexões seguras
para suas instâncias diretamente
do navegador. Para obter mais
informações, consulte Conectar
usando o Desktop Remoto.

Especifique a duração máxima
da sessão e forneça motivos
para as sessões (p. 1651)

Agora você pode especificar uma
duração máxima da sessão para
todas as sessões do Session
Manager em uma Região da
AWS na sua Conta da AWS.
Quando uma sessão atinge
a duração especificada, ela é
encerrada. Agora, você também
pode adicionar, opcionalmente,
um motivo ao iniciar uma sessão.
Para obter mais informações,
consulte Specify maximum
session duration (Especificar a
duração máxima da sessão).

16 de novembro de 2021

O Patch Manager agora oferece
suporte ao sistema operacional
Raspberry Pi OS (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
Manager para aplicar patches
em instâncias do Raspberry Pi
OS. O Patch Manager oferece
suporte a aplicação de patches
no Raspberry Pi OS 9 (Stretch)
e 10 (Buster). Como o sistema
operacional Raspberry Pi OS
é baseado no Debian, muitas
das mesmas regras de patch
se aplicam a ele como ao
Debian Server. Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir:

16 de novembro de 2021

• Como os patches
de segurança são
selecionados (p. 1144)
• Como os patches são
instalados (p. 1152)
• Como as regras de linha de
base de patch funcionam no
Debian Server e no Raspberry
Pi OS (p. 1166)
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Acesse o Red Hat
Knowledgebase Portal (p. 1651)

Use o Fleet Manager para
acessar o portal RHEL
Knowledgebase para encontrar
soluções, artigos, documentação
e vídeos sobre o uso de produtos
Red Hat. Para obter mais
informações, consulte Accessing
the Red Hat Knowledgebase
portal (Acessar o portal Red Hat
Knowledgebase).

3 de novembro de 2021

Edição em massa do
OpsItems (p. 1651)

O OpsCenter agora é compatível
com o OpsItems para edição em
massa. Você pode selecionar
vários OpsItems e editar
um dos seguintes campos:
Status, Priority (Prioridade),
Severity (Gravidade), Category
(Categoria). Para obter mais
informações, consulte Editar o
OpsItems.

15 de outubro de 2021

Crie parâmetros de entrada
que preenchem os recursos da
AWS (p. 1651)

Agora, você pode criar
14 de outubro de 2021
parâmetros de entrada em
runbooks de automação que
preenchem recursos da AWS no
AWS Management Console. Para
obter mais informações, consulte
Creating input parameters
that populate resources (Criar
parâmetros de entrada que
preencham os recursos da AWS).

Nova opção de corte de
Agora você pode optar por
invocação de tarefas para janelas bloquear qualquer nova
de manutenção (p. 1651)
chamada de tarefa desde o
início, depois que o tempo limite
especificado para uma janela
de manutenção for atingido.
Para obter informações, consulte
Assign tasks to a maintenance
window (console) (Atribuir tarefas
a uma janela de manutenção console).
Suporte do Patch Manager
para macOS 11.3.1 e 11.4 (Big
Sur) (p. 1651)

13 de outubro de 2021

As instâncias do Amazon Elastic 1.º de outubro de 2021
Compute Cloud (Amazon
EC2) para macOS 11.3.1 e
11.4 (Big Sur) agora podem
ser corrigidas usando o Patch
Manager. Isso é além do suporte
existente para macOS 10.14.x
(Mojave) e 10.15.x (Catalina).
Para obter informações sobre
como trabalhar com o Patch
Manager, consulte AWS Systems
ManagerPatch Manager.
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Insights de aplicações no
Application Manager (p. 1651)

O Application Manager integra21 de setembro de 2021
se ao Amazon CloudWatch
Application Insights. O
Application Insights identifica e
configura as principais métricas,
logs e alarmes na pilha de
tecnologia e nos recursos da
aplicação. O Application Insights
monitora continuamente os logs
e as métricas para detectar e
correlacionar anomalias e erros.
Quando erros e anomalias são
detectados, o Application Insights
gera CloudWatch Events que
você pode usar para configurar
notificações ou executar ações.
Você pode habilitar e exibir
o Application Insights em
Overview (Visão geral) e nas
guias Monitoring (Monitoramento)
no Application Manager. Para
obter mais informações sobre
o Application Insights, consulte
O que é o Amazon CloudWatch
Application Insights no Manual do
usuário do Amazon CloudWatch.

Importar eventos de outros
calendários paraChange
Calendar (p. 1651)

Agora você pode importar os
8 de setembro de 2021
eventos de um calendário de
terceiros para um calendário no
Change Calendar. Anteriormente,
cada evento tinha que ser
inserido manualmente em um
calendário. Depois de exportar
um calendário de um fornecedor
de calendário de terceiros
compatível para um arquivo do
iCalendar (.ics), importe-o
para Change Calendar e seus
eventos serão incluídos nas
regras para o calendário aberto
ou fechado no Systems Manager.
Os provedores compatíveis
incluem o Calendário do iCloud,
o Calendário do Google e o
Microsoft Outlook. Para obter
mais informações, consulte
Importar e gerenciar eventos de
calendários de terceiros.
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Novos recursos de marcação
e runbook noApplication
Manager (p. 1651)

Os aprimoramentos de marcação
incluem a capacidade de
adicionar ou excluir tags de um
recurso específico ou de todos
os recursos em uma aplicação
do Application Manager. Os
aprimoramentos de runbooks
incluem a capacidade de exibir
uma lista filtrada de runbooks
referente a um tipo de recurso
específico ou iniciar um runbook
em todos os recursos do
mesmo tipo. Para obter mais
informações, consulte Trabalhar
com tags no Application Manager
e Trabalhar com runbooks no
Application Manager.

31 de agosto de 2021

Novo exemplo: Crie uma
solicitação de alteração usando a
AWS CLI (p. 1651)

Um exemplo de criação de
uma solicitação de alteração
com a AWS CLI foi adicionado
ao capítulo Change Manager.
O exemplo usa o exemplo de
modelo de alteração AWSHelloWorldChangeTemplate
e o AWS-HelloWorld
runbook:

20 de agosto de 2021

• Criar solicitações de alteração
(AWS CLI)
Nova seção: Usar parâmetros no
Amazon EKS (p. 1651)

Uma nova seção foi adicionada
ao capítulo Parameter Store.
Este tópico é uma demonstração
sobre como usar seus
parâmetros em clusters do
Amazon EKS. Para obter mais
informações, consulte Usar
parâmetros do Parameter Store
no Amazon Elastic Kubernetes
Service.
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AtualizadoPatch
Managerganchos do ciclo
de (p. 1651)

O Patch Manager agora fornece
9 de agosto de 2021
um gancho para o ciclo de vida,
a capacidade de executar um
documento do Systems Manager
Command, para um ponto
adicional durante uma operação
de aplicação de patches, Patch
now (Aplicar patches agora). Se
você programar reinicializações
de instância após executar o
comando Patch now (Aplicar
patch agora), você poderá
especificar um gancho de ciclo
de vida a ser executado após
a conclusão da reinicialização.
Para obter mais informações,
consulte Usar os ganchos do
ciclo de vida “Patch now” e Sobre
o documento do SSM AWSRunPatchBaselineWithHooks.

Aprovações automáticas agora
suportadas para as solicitações
do Change Manager (p. 1651)

Agora, você pode configurar
modelos de alteração no Change
Manager para oferecer suporte
a aprovações automáticas, o
que significa que os usuários
com as permissões necessárias
do IAM podem optar por iniciar
a solicitação de alteração sem
exigir aprovação adicional.
Os usuários que têm acesso
a modelos de aprovação
automática ainda podem optar
por especificar aprovadores se
quiserem. Para ajudar você a
controlar seus processos do
Change Manager, as aprovações
ainda são necessárias para
todas as solicitações durante
os períodos de congelamento
de alterações. Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir:
• Criar modelos de alteração
• Criar solicitações de alteração
• Experimente o modelo de
alteração Hello World
gerenciado pela AWS
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Insights operacionais do
OpsCenter (p. 1651)

O OpsCenter analisa
automaticamente o OpsItems
em sua conta e gera insights.
Um insight inclui informações
para ajudar você a entender
quantas duplicatas OpsItems
estão na sua conta e quais
fontes estão criando essas
duplicatas. Os insights também
fornecem práticas recomendadas
e runbooks do Automation para
ajudar a resolver OpsItems
duplicados. Para obter mais
informações, consulte Trabalhar
com insights operacionais.

13 de julho de 2021

Visualizar instâncias
interrompidas no Fleet
Manager (p. 1651)

Agora é possível visualizar quais
instâncias estão running e
quais estão stopped no console
do Fleet Manager. Para mais
informações, consulte AWS
Systems ManagerFleet Manager.

12 de julho de 2021

Novo tópico: Runbooks de
Automação de Criação (p. 1651)

Um novo tópico sobre a Criação
de runbooks de automação
fornece orientações e exemplos
narrativos de como criar
conteúdo para runbooks de
Automação personalizados.

8 de julho de 2021

Criação de pilha e modelo
do AWS CloudFormation no
Application Manager (p. 1651)

O Application Manager ajuda
você a provisionar e gerenciar
recursos para suas aplicações
integrando o CloudFormation.
Você pode criar, editar e excluir
modelos e pilhas do AWS
CloudFormation no Application
Manager. O Application Manager
também inclui uma biblioteca
de modelos na qual você
pode clonar, criar e armazenar
modelos. O Application Manager
e o CloudFormation exibem as
mesmas informações sobre
o status atual de uma pilha.
Modelos e atualizações de
modelos são armazenados no
Systems Manager até que você
provisione a pilha, momento em
que as alterações também são
exibidas no CloudFormation.
Para obter mais informações,
consulte Como trabalhar com
pilhas do AWS CloudFormation
no Application Manager.

8 de julho de 2021
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Novo tópico: Girar
automaticamente chaves
privadas paraSSM Agentem
instâncias híbridas (p. 1651)

Um novo tópico sobre a
Configuração da rotação
automática da chave privada
fornece instruções sobre
como fortalecer sua postura
de segurança, configurando
o SSM Agent para girar
automaticamente a chave
privada do ambiente híbrido.

15 de junho de 2021

O plugin Session Manager
para a AWS CLI versão
1.2.205.0 (p. 1651)

Uma nova versão do plugin do
10 de junho de 2021
Session Manager para a AWS
CLI foi liberada. Para obter
mais informações, consulte
Versão mais recente do plugin do
Session Manager e histórico de
versões.

Nova função vinculada a serviços Ao habilitar os insights
9 de junho de 2021
do IAM (p. 1651)
operacionais do OpsCenter,
o Systems Manager cria uma
nova função vinculada a serviços
do AWS Identity and Access
Management (IAM) chamada
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy.
Para obter mais informações
sobre essa função, consulte Usar
funções para criar OpsItems
de insights operacionais no
Systems Manager OpsCenter:
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy.
NovoPatch ManagerConteúdo
de solução de problemas para
Linux (p. 1651)

Um novo tópico sobre Erros
8 de junho de 2021
na execução do AWSRunPatchBaseline on Linux
fornece descrições e soluções
para vários problemas que
podem ocorrer ao aplicar patches
em instâncias gerenciadas com
sistemas operacionais Linux.
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Suporte aprimorado
para tarefas de janela de
manutenção que não exigem
destinos especificados
(console) (p. 1651)

Agora, você pode criar tarefas
da janela de manutenção no
console sem precisar especificar
um destino na tarefa se não
for necessário. Anteriormente,
essa opção estava disponível
somente ao usar a AWS CLI
ou a API. Esta opção se aplica
à automação, AWS Lambda,
e tipos de tarefa do AWS
Step Functions. Por exemplo,
se você criar uma tarefa de
automação e os recursos
a serem atualizados forem
especificados nos parâmetros do
documento de automação, não
será mais necessário especificar
um destino na própria tarefa.
Para obter mais informações,
consulte Registrar tarefas da
janela de manutenção sem
destinos, Atribuir tarefas a uma
janela de manutenção (console),
e Executar automações com
gatilhos usando uma janela de
manutenção.

28 de maio de 2021

Referência do runbook de
automação realocada (p. 1651)

A referência de runbook de
automação foi movida para um
novo local. Para obter mais
informações, consulte Referência
do runbook do Systems Manager
Automation.

10 de maio de 2021

Inicialização do AWS
Systems Manager Incident
Manager (p. 1651)

O Incident Manager é um
console de gerenciamento de
incidentes criado para ajudar os
usuários a reduzir e se recuperar
de incidentes que afetam as
aplicações hospedadas na AWS.
Para obter mais informações,
consulte o Guia do usuário do
AWS Systems Manager Incident
Manager.

10 de maio de 2021

O State Manager oferece suporte
ao Change Calendar (p. 1651)

Agora é possível especificar
6 de maio de 2021
nomes do recurso da Amazon
(ARNs) do Change Calendar ao
criar ou atualizar uma associação
do State Manager. O State
Manager aplica associações
somente quando o calendário de
alterações estiver aberto, e não
quando estiver fechado. Para
obter mais informações, consulte
Criar associações e Editar e criar
uma versão de uma associação.
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Clonar documentos do Systems
Manager (p. 1651)

Usando o console dos
Documentos do Systems
Manager, agora você pode
copiar o conteúdo de um
documento existente para um
novo documento que pode ser
modificado. Para saber mais,
consulte Clonar um documento
do SSM.

4 de maio de 2021

Integrar o Security Hub
aoExplorereOpsCenter (p. 1651)

Agora, você pode integrar o
Explorer e OpsCenter ao AWS
Security Hub. O Security Hub
fornece uma visão abrangente
do estado de segurança na AWS
e ajuda a verificar o ambiente
de acordo com os padrões e as
práticas recomendadas do setor
de segurança. Quando integrado
ao Explorer, você pode visualizar
as descobertas de segurança no
widget Security Hub no painel
do Explorer. Quando integrado
ao OpsCenter, você pode criar
OpsItems para as descobertas
do Security Hub. Para obter mais
informações, consulte Receber
descobertas do AWS Security
Hub em Explorer e Receber
descobertas do AWS Security
Hub em OpsCenter.

27 de abril de 2021

Novo tópico: Convenções de
documentos (p. 1651)

Adicionamos um novo tópico
para ajudar os usuários a
entender as convenções
tipográficas comuns do
Manual do usuário do AWS
Systems Manager. Para obter
mais informações, consulte
Convenções do documento.

21 de abril de 2021
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Tópico atualizado: sobre
a aplicação de patches
em aplicações lançadas
pela Microsoft no Windows
Server (p. 1651)

O tópico About patching
applications released by
Microsoft on (Sobre a aplicação
de patches em aplicações
lançadas pela Microsoft
no Windows Server) agora
esclarece que, para que o
Patch Manager possa aplicar
patches em aplicações lançadas
pela Microsoft nas instâncias
gerenciadas pelo Windows
Server, a opção de atualização
do Windows Give me updates for
other Microsoft products when
I update Windows (Fornecer
atualizações para outros
produtos Microsoft quando eu
atualizar o Windows) deverá ser
permitida na instância.

12 de abril de 2021

Reorganização da referência do
runbook de automação (p. 1651)

Para ajudar você a encontrar os
runbooks de que você precisa e
navegar na referência de forma
mais eficiente, reorganizamos
o conteúdo na referência do
runbook de automação pelo
AWS service (Serviço da AWS)
relevante. Para exibir essas
alterações, consulte Referência
de runbook de automação do
Systems Manager.

12 de abril de 2021
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Patch Manager: gerar
relatórios .csv de conformidade
de patches (p. 1651)

O Patch Manager agora é
compatível com a capacidade de
gerar relatórios de conformidade
de patches para as instâncias
e salvar o relatório em um
bucket do Amazon S3 de sua
preferência, no formato.csv. Em
seguida, usando uma ferramenta
como Amazon QuickSight, é
possível analisar os dados do
relatório de conformidade de
patches. Você pode gerar um
relatório de conformidade de
patch para uma única instância
ou para todas as instâncias na
Conta da AWS. Você pode gerar
um relatório único sob demanda
ou configurar uma programação
para que os relatórios sejam
criados automaticamente.
Você também pode especificar
um tópico do Amazon Simple
Notification Service para fornecer
notificações quando um relatório
for gerado. Para obter mais
informações, consulte Gerar
relatórios de conformidade de
patches CSV.

9 de abril de 2021

Exclua os rótulos do parâmetro
do Parameter Store (p. 1651)

Agora é possível excluir os
rótulos do parâmetro do
Parameter Store usando o
console do Systems Manager
ou a AWS CLI. Para obter mais
informações, consulte Trabalhar
com rótulos de parâmetros.

6 de abril de 2021

Agendar reinicializações
de instância ao usar Patch
Now (p. 1651)

O Patch Manager agora é
1º de abril de 2021
compatível com o agendamento
de um horário para que suas
instâncias sejam reinicializadas
após a instalação de patches
usando o recurso Patch Now
(Aplicar patches agora). Isso se
soma às opções existentes para
reinicializar instâncias somente
se necessário a fim de concluir
uma instalação de patch ou
ignorar todas as reinicializações
após a operação de patch.
Para obter mais informações,
consulte Aplicação de patches de
instâncias sob demanda.
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Novo tópico: Descubra
parâmetros públicos (p. 1651)

Os parâmetros públicos do
Parameter Store agora podem
ser encontrados usando a AWS
CLI ou o console do Systems
Manager. Para obter mais
informações, consulte Finding
public parameters (Descobrir
parâmetros públicos).

1º de abril de 2021

O patch agora é atualizado:
armazene logs no S3 e
execute ganchos de ciclo de
vida (p. 1651)

Ao executar a operação Patch
Now do Patch Manager, você
pode escolher um bucket
do S3 no qual armazenar
automaticamente os logs de
aplicação de patches. Além
disso, você pode optar por
executar documentos de
comando do Systems Manager
(documentos SSM) como
ganchos de ciclo de vida em
três pontos durante a operação:
Antes da instalação, Após a
instalação, e Na saída. Para
obter mais informações, consulte
Aplicar patch em instâncias sob
demanda.

31 de março de 2021

O Systems Manager agora relata
alterações em seuAWSPolíticas
gerenciadas pela (p. 1651)

Desde 24 de março de 2021,
as alterações nas políticas
gerenciadas são relatadas
no tópico Atualizações do
Systems Manager nas políticas
gerenciadas pela AWS. A
primeira alteração listada é a
adição de suporte para o recurso
Explorer gerar relatórios do
OpsData e OpsItems de várias
contas e regiões.

24 de março de 2021
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O Explorer permite
automaticamente todas as fontes
do OpsData para sincronizações
de dados de recursos, com
base nas contas do AWS
Organizations (p. 1651)

Ao criar uma sincronização
de dados do recurso, se você
escolher uma das opções
do AWS Organizations, o
Systems Manager permitirá
automaticamente todas as
origens do OpsData em todas
as Regiões da AWS e Contas da
AWS selecionadas para a sua
organização (ou nas unidades
organizacionais selecionadas).
Isso significa, por exemplo,
que mesmo que você não
tenha permitido o Explorer
em uma Região da AWS, se
você selecionar uma opção
do AWS Organizations para a
sincronização de dados de seus
recursos, o Systems Manager
coletará automaticamente o
OpsData dessa região. Para
obter mais informações, consulte
Sobre sincronizações de dados
de recursos em várias contas e
regiões.

24 de março de 2021

O Systems Manager Automation
fornece uma nova variável
de sistema para seus
runbooks (p. 1651)

Com a nova variável de sistema
global:AWS_PARTITION,
você pode especificar a partição
da AWS em que um recurso
está localizado ao criar seus
runbooks. Para obter mais
informações, consulte Variáveis
do sistema de automação.

18 de março de 2021

Permitir vários níveis de
aprovação para as solicitações
de alteração do Change
Manager (p. 1651)

Ao criar um modelo de alteração 4 de março de 2021
do Change Manager, agora
você pode exigir que mais
de um nível de aprovadores
conceda permissão para que
uma solicitação de alteração
seja executada. Por exemplo,
você pode exigir que os revisores
técnicos aprovem primeiro uma
solicitação de alteração criada a
partir de um modelo de alteração
e, em seguida, solicitar um
segundo nível de aprovações de
um ou mais gerentes. Para obter
mais informações consulte Criar
modelos de alteração.
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O Patch Manager agora
oferece suporte ao Oracle Linux
8.x (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
Manager para aplicar patches
às instâncias do Oracle Linux
8.x, por meio da versão 8.3. Para
obter mais informações, consulte
os tópicos a seguir:

1º de março de 2021

• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Oracle Linux
O OpsCenter exibe outros
OpsItems para um recurso
selecionado (p. 1651)

Para ajudar você a investigar
1º de março de 2021
problemas e fornecer contexto
para um problema, você pode
exibir uma lista de OpsItems para
um recurso específico do AWS.
A lista exibe o status, gravidade
e título de cadaOpsItem. A lista
também inclui links profundos
para cadaOpsItem. Para obter
mais informações, consulte
Visualizar outros OpsItems para
um recurso específico.

Defina as preferências para a
aplicação de patches no tempo
de execução (p. 1651)

Agora você pode definir
preferências de patche no
tempo de execução usando o
recurso de substituição da lista
de referência. Para obter mais
informações, consulte Usar o
parâmetro BaselineOverride.

Novo tipo de documento do
Systems Manager (p. 1651)

Os modelos do AWS
9 de fevereiro de 2021
CloudFormation agora podem ser
armazenados como documentos
do Systems Manager. O
armazenamento de modelos
do CloudFormation como
documentos do Systems
Manager permite que você
se beneficie de recursos de
documentos do Systems
Manager, como controle
de versão, comparação
de conteúdo da versão e
compartilhamento com contas.
Para mais informações, consulte
Documentos do AWS Systems
Manager.
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Instâncias de patch usando
ganchos opcionais (p. 1651)

2 de fevereiro de 2021
Novo documento do MUSAWSRunPatchBaselineWithHooksfornece
ganchos que você pode usar
para executar documentos
SSM em três pontos durante o
ciclo de aplicação de patches
da instância. Para obter
informações sobre o AWSRunPatchBaselineWithHooks,
consulte Sobre o
documento SSM do AWSRunPatchBaselineWithHooks.
Para obter um exemplo
demonstrativo de uma operação
de patches que usa todos
os três ganchos, consulte
Walkthrough: Update application
dependencies, patch an
instance, and perform an
application-specific health
check (Demonstração: atualizar
dependências de aplicações,
corrigir uma instância e executar
uma verificação de integridade
específica para a aplicação).

Novo tópico: Validar servidores
on-premises e máquinas virtuais
usando uma impressão digital do
hardware (p. 1651)

O SSM Agent verifica a
identidade de servidores onpremises e máquinas virtuais
(VMs) que você registra no
serviço, usando uma impressão
digital computada. A impressão
digital é uma string opaca,
armazenada noCofreque o
agente passa para determinadas
APIs do Systems Manager.
Para obter informações sobre a
impressão digital de hardware
e instruções para configurar
um limite de similaridade
para auxiliar na verificação
da máquina, consulte Validar
servidores on-premises e
máquinas virtuais usando uma
impressão digital de hardware.

25 de janeiro de 2021

Novo tópico:SSM
AgentReferência
técnica (p. 1651)

O tópicoSSM AgentReferência
técnicaReúne informações
para ajudar a implementarAWS
Systems Manager SSM
AgentE entender como o
agente funciona. Este tópico
inclui uma seção totalmente
nova,SSM AgentAtualizações
contínuasRegiões da AWS.

21 de janeiro de 2021
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SSM Agent no Windows Server
2008 (p. 1651)

A partir de 14 de janeiro de
2020, o Windows Server 2008
não será mais compatível com
recursos ou atualizações de
segurança da Microsoft. As AMIs
do Windows Server 2008 já
incluem o SSM Agent, mas o
agente não será mais atualizado
para esse sistema operacional.

5 de janeiro de 2021

Suporte aprimorado para tarefas
de janela de manutenção
que não exigem destinos
especificados (AWS CLIe apenas
API) (p. 1651)

Agora você pode criar tarefas
de janela de manutenção
sem precisar especificar um
destino na tarefa se não for
necessário (somente AWS
CLI e API). Isso se aplica à
automação,AWS LambdaeAWS
Step Functionstipos de tarefa.
Por exemplo, se você criar
uma tarefa de automação e os
recursos a serem atualizados
forem especificados nos
parâmetros do runbook de
automação, não será mais
necessário especificar um
destino na própria tarefa. Para
obter mais informações, consulte
Registrar tarefas da janela de
manutenção sem destinos e
Executar automações com
gatilhos usando uma janela de
manutenção.

23 de dezembro de 2020

Novos recursos de
automação (p. 1651)

Uma nova propriedade
compartilhada foi adicionada aos
runbooks do Systems Manager
Automation. OonCancelpermite
que você especifique para qual
etapa a automação deve ir no
caso de um usuário cancelar
a automação. Para obter
mais informações, consulte
Properties shared by all actions
(Propriedades compartilhadas
por todas as ações).

21 de dezembro de 2020

Novo tópico: Trabalhar
com associações usando o
IAM (p. 1651)

Um novo tópico foi adicionado
ao capítulo State Manager do
Systems Manager, que descreve
as práticas recomendadas para
criar associações usando o IAM.
Para obter mais informações,
consulte Trabalhar com
associações usando o IAM.

18 de dezembro de 2020
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O State Manager agora é
compatível com várias regiões e
contas múltiplas (p. 1651)

As associações agora podem
ser criadas ou atualizadas com
várias regiões ou contas. Para
obter mais informações, consulte
Criar associações.

15 de dezembro de 2020

Novo recurso: Fleet
Manager (p. 1651)

O Fleet Manager, um recurso
do AWS Systems Manager, é
uma experiência de interface de
usuário unificada (UI) que ajuda
você a gerenciar remotamente
sua frota de servidores em
execução na AWS ou onpremises. comFleet Manager,
você pode visualizar o status de
integridade e a performance de
toda a sua frota de servidores
em um console. Você também
pode coletar dados de instâncias
individuais para executar
tarefas comuns de solução de
problemas e gerenciamento
no console. Para obter mais
informações, consulte AWS
Systems ManagerFleet Manager.

15 de dezembro de 2020

Novo recurso: Change
Manager (p. 1651)

A Amazon Web Services
lançou o Change Manager, um
framework de gerenciamento
de alterações corporativas para
solicitar, aprovar, implementar e
emitir relatórios sobre alterações
operacionais na configuração
e infraestrutura das aplicações.
Em uma única Conta de
administrador delegado, se
você usar o AWS Organizations,
poderá gerenciar alterações em
várias Contas da AWS e Regiões
da AWS. Como alternativa,
usando um conta local, você
pode gerenciar alterações para
uma única Conta da AWS. Use o
Change Manager para gerenciar
alterações em recursos da AWS
e recursos on-premises. Para
obter mais informações, consulte
AWS Systems ManagerChange
Manager.

15 de dezembro de 2020
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Novo recurso: Application
Manager (p. 1651)

O Application Manager ajuda
15 de dezembro de 2020
você a investigar e corrigir
problemas com os recursos
da AWS no contexto de suas
aplicações. O Application
Manager agrega informações de
operações de vários Serviços da
AWS e de recursos do Systems
Manager em um único AWS
Management Console. Para obter
mais informações, consulte AWS
Systems ManagerApplication
Manager.

O AWS Systems Manager é
compatível com as instâncias
do Amazon EC2 para
macOS (p. 1651)

Em conjunto com o lançamento
do suporte do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
para instâncias do macOS, o
Systems Manager agora oferece
suporte a muitas operações
em instâncias do EC2 para
macOS. Versões compatíveis
incluemmacOS10.14.x (Mojave)
e 10.15.x (Catalina). Para obter
mais informações, consulte os
tópicos a seguir.
• Para obter informações sobre
a instalação do SSM Agent em
instâncias do EC2 paramacOS,
consulte Instalar e configurar
o SSM Agent em instâncias do
EC2 para macOS..
• Para obter informações sobre
patches de instâncias do EC2
para macOS, consulte Como
os patches são instalados
e Criação de uma lista
personalizada de referência de
patches (macOS).
• Para obter mais informações
sobre o suporte a instâncias
do EC2 para macOS, consulte
Instâncias Mac do Amazon
EC2 no Manual do usuário do
Amazon EC2 para instâncias
do Linux.
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Pseudo parâmetros da
Um tipo de recurso adicional
janela de manutenção: Novo
agora está disponível
tipo de recurso suportado
para uso com os pseudo
para{{TARGET_ID}}e{{RESOURCE_ID}}
parâmetros
(p. 1651)
{{TARGET_ID}}
e {{RESOURCE_ID}}. Agora é
possível usar o tipo de recurso
AWS::RDS::DBCluster com
os dois pseudoparâmetros. Para
obter mais informações sobre
os pseudoparâmetros da janela
de manutenção, consulte Sobre
pseudoparâmetros.

27 de novembro de 2020

O plugin Session Manager
para a AWS CLI versão
1.2.30.0 (p. 1651)

Uma nova versão do plugin do
24 de novembro de 2020
Session Manager para a AWS
CLI foi liberada. Para obter
mais informações, consulte
Versão mais recente do plugin do
Session Manager e histórico de
versões.

Novo tópico: Comparando
versões de documentos do
SSM (p. 1651)

Agora você pode comparar
as diferenças de conteúdo
entre versões de documentos
SSM no console Documents
(Documentos) do Systems
Manager. Para obter mais
informações, consulte Comparar
versões de documentos do SSM.

24 de novembro de 2020

O Systems Manager agora
oferece suporte às políticas de
VPC endpoint (p. 1651)

Agora você pode criar políticas
para endpoints da interface da
VPC para o Systems Manager.
Para obter mais informações,
consulte Criar uma política de
endpoint da VPC na interface.

18 de novembro de 2020

Novo tópico: Especificar um
valor de tempo limite de sessão
ociosa (p. 1651)

Agora você pode especificar
a quantidade de tempo para
permitir que um usuário fique
inativo antes que uma sessão
termine com o Session Manager.
Para obter mais informações,
consulte Especificar um valor
de tempo limite para a sessão
ociosa.

18 de novembro de 2020

NovoSession Managerrecurso de
log (p. 1651)

Agora você pode enviar um
stream contínuo de logs de
dados de sessão formatados
em JSON para o Amazon
CloudWatch Logs. Para obter
mais informações, consulte
Transmitir dados da sessão
usando o Amazon CloudWatch
Logs.

18 de novembro de 2020
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Novo tópico: Verifique
a assinatura doSSM
Agent (p. 1651)

Agora você pode verificar a
assinatura criptográfica do
pacote do instalador do SSM
Agent em instâncias do Linux.
Para obter mais informações,
consulte Esquemas e recursos
de documentos do SSM.

17 de novembro de 2020

Novo tópico: Noções
básicas sobre status de
automação (p. 1651)

Um novo tópico foi adicionado
ao capítulo do Systems Manager
Automation, que descreve os
status de ações e automações.
Para obter mais informações,
consulte Noções básicas do
status de automação.

17 de novembro de 2020

Novos tipos de
O Git e o HTTP agora são
origem para o plugin
compatíveis como tipos
aws:downloadContent (p. 1651) de fonte para o plugin do
aws:downloadContent. Para
mais informações, consulte
aws:downloadContent.

17 de novembro de 2020

Novo recurso de esquema de
documento do Systems Manager
(documento SSM) (p. 1651)

Em documentos do SSM
com a versão 2.2 ou superior
do esquema, o parâmetro
precondition agora suporta
referenciar os parâmetros
de entrada do documento.
Para obter mais informações,
consulte Esquemas e recursos
de documentos do SSM.

17 de novembro de 2020

Nova origem dos dados no
Explorer: AWS Config (p. 1651)

O Explorer agora exibe
11 de novembro de 2020
informações sobre a
conformidade AWS Config,
incluindo um resumo geral
das regrass AWS Config
de conformidade e nãoconformidade, o número
de recursos compatíveis e
não compatíveis e detalhes
específicos sobre cada um
(quando você aprofunda em uma
regra ou recurso não compatível).
Para obter mais informações,
consulte Editar as fontes de
dados do Systems Manager
Explorer.

Novo tópico: Executando
grupos Auto Scaling com
associações (p. 1651)

Uma nova seção foi adicionada
ao State Manager, que descreve
as práticas recomendadas para
criar associações para executar
grupos de Auto Scaling. Para
obter mais informações, consulte
Executar grupos Auto Scaling
com associações.
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O Quick Setup agora
é compatível com o
direcionamento de um grupo de
recursos (p. 1651)

O Quick Setup agora é
5 de novembro de 2020
compatível com a escolha de um
grupo de recursos como destino
para o tipo de configuração local.
Para obter mais informações,
consulte Escolher destinos para o
Quick Setup.

O Patch Manager adiciona
suporte ao Debian Server
10 LTS, Oracle Linux 7.9
LTS e Ubuntu Server 20.10
STR (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
Manager para aplicar patches
a instâncias do Debian Server
10 LTS, Oracle Linux 7.9 LTS e
Ubuntu Server 20.10 STR. Para
obter mais informações, consulte
os tópicos a seguir:

4 de novembro de 2020

• Pré-requisitos do Patch
Manager
• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Debian Server
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Oracle Linux
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Ubuntu Server
Novo suporte a EventBridge para
AWS Systems ManagerChange
Calendar (p. 1651)

O Amazon EventBridge agora
fornece suporte para eventos
Change Calendar em regras
de evento. Quando o estado
de um calendário muda, o
EventBridge pode iniciar a ação
de destino que você definiu
como uma regra do EventBridge.
Para obter informações sobre
como trabalhar com eventos
do EventBridge e do Systems
Manager, consulte os tópicos a
seguir.
• Configurar o EventBridge para
eventos do Systems Manager
• Referência: padrões e tipos
de eventos do Amazon
EventBridge para Systems
Manager
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Configure o CloudWatch
para criar OpsItems dos
alarmes (p. 1651)

Você pode configurar o
4 de novembro de 2020
Amazon CloudWatch para criar
automaticamente umOpsItem no
Systems Manager OpsCenter
quando um alarme entrar no
estado ALARM. Isso permite
que você diagnostique e corrija
problemas com o recursos do
AWS em um único console.
Para obter mais informações,
consulteConfigurar o CloudWatch
para criar OpsItems nos alarmes.

Suporte ao Ubuntu Server
20.10 (p. 1651)

O AWS Systems Manager agora
oferece suporte ao Ubuntu
Server 20.10 versão de curto
prazo (STR). Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir:

22 de outubro de 2020

• Sistemas operacionais com
suporte
• Instalar o SSM Agent para um
ambiente híbrido (Linux)
• Instalar manualmente o SSM
Agent em instâncias do Ubuntu
Server
• Verificar o status do SSM
Agent e iniciar o agente
Novo tópico: Permitir perfis de
shell configuráveis (p. 1651)

Agora você pode permitir perfis
21 de outubro de 2020
de shell configuráveis com o
Session Manager. Ao permitir
perfis de shell configuráveis, você
pode personalizar preferências
dentro de sessões como
preferências de shell, variáveis
de ambiente, diretórios de
trabalho e executar vários
comandos quando uma sessão
é iniciada. Para obter mais
informações, consulte Permitir
perfis de shell configuráveis.
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Os resultados da conformidade
de patches agora relatam quais
CVEs são resolvidos por quais
patches (p. 1651)

Para a maioria dos sistemas
Linux compatíveis, quando
você visualiza os resultados
de conformidade de patches
para as instâncias gerenciadas,
os detalhes que você pode
visualizar agora relatam quais
problemas do boletim Common
Vulnerabilities and Exposure
(CVE) são resolvidos pelos
patches disponíveis. Essas
informações podem ajudar você
a determinar com que urgência
você precisa instalar um patch
ausente ou com falha. Para
obter mais informações, consulte
Visualizar os resultados da
conformidade do patch.

20 de outubro de 2020

Suporte expandido para
metadados de patch do
Linux (p. 1651)

Agora você pode ver muitos
16 de outubro de 2020
detalhes sobre os patches do
Linux disponíveis no Patch
Manager. Você pode optar por
visualizar os dados do patch,
como arquitetura, época, versão,
ID do CVE, ID do Advisory, ID
do Bugzilla, repositório e muito
mais. Além disso, a operação da
API DescribeAvailablePatches foi
atualizada para suportar sistemas
operacionais Linux e a filtragem
de acordo com esses novos
tipos de metadados de patch
disponíveis. Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir:
• Visualizar patches disponíveis
• DescribeAvailablePatches e
Patch na Referência de API do
AWS Systems Manager
• describe-available-patches na
seção AWS Systems Manager
da Referência de comando da
AWS CLI

O plugin Session Manager
para a AWS CLI versão
1.2.7.0 (p. 1651)

Uma nova versão do plugin do
15 de outubro de 2020
Session Manager para a AWS
CLI foi liberada. Para obter
mais informações, consulte
Versão mais recente do plugin do
Session Manager e histórico de
versões.

1684

AWS Systems Manager Guia do usuário

Novo tópico: Esquema do
documento de sessão (p. 1651)

Novo tópicoEsquema do
documento dadescreve os
elementos do esquema de um
documento Session. Essas
informações podem ajudar você
a criar documentos de Sessão
personalizados, onde você
especifica preferências para os
tipos de sessões que você usa
com o Session Manager.

15 de outubro de 2020

Novo tópico: Pesquisa de
texto livre para documentos
SSM (p. 1651)

A caixa de pesquisa no Systems
ManagerDocumentosagora
suporta pesquisa de texto
livre. A pesquisa de texto livre
compara o termo ou termos
de pesquisa inseridos com o
nome do documento em cada
documento do SSM. Para obter
mais informações, consulte Usar
a pesquisa de texto livre.

15 de outubro de 2020

Novo tópico: Solução de
problemas de disponibilidade
de instâncias gerenciadas do
Amazon EC2 (p. 1651)

Novo tópicoSolução de
problemas de disponibilidade
de instância gerenciada do
Amazonajuda a investigar por
que uma instância do Amazon
EC2 confirmada está em
execução não está disponível
nas listas de instâncias
gerenciadas disponíveis no
Systems Manager.

6 de outubro de 2020

Reorganização do capítulo sobre
Parameter Store (p. 1651)

Para ajudar você a encontrar
1º de outubro de 2020
as informações de que precisa
de forma mais eficiente,
reorganizamos o conteúdo
no capítulo Parameter Store
do Guia do usuário do AWS
Systems Manager. A maior
parte do conteúdo está agora
organizada nas seçõesConfigurar
oParameter StoreeTrabalho
comParameter Store. Além
disso, o tópico AWS Systems
ManagerParameter Store
foi expandido para incluir as
seguintes seções:
• Como o Parameter Store
beneficia minha organização?
• Quem deve usar o Parameter
Store?
• Quais são os recursos do
Parameter Store?
• O que é um parâmetro ?
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Novos tópicos relacionados à
conformidade de patch (p. 1651)

Os tópicos a seguir foram
adicionados para ajudar você a
identificar instâncias gerenciadas
que estão fora de conformidade
de patches, entender os
diferentes tipos de verificações
de conformidade de patches e
tomar as etapas apropriadas
para colocar suas instâncias em
conformidade.

24 de setembro de 2020

• Identificação de instâncias sem
conformidade
• Aplicação de patches
de instâncias fora de
conformidade
• Visualizar resultados de
conformidade de patches
SSM Agent versão 3.0 (p. 1651)

O Systems Manager lançou uma
nova versão doSSM Agent. Para
obter mais informações, consulte
SSM Agent versão 3.

Tópicos novos e atualizados:
O Amazon EventBridge
substitui o CloudWatch Events
para gerenciamento de
eventos (p. 1651)

O CloudWatch Events e o
18 de setembro de 2020
EventBridge são o mesmo
serviço subjacente e API, mas
o EventBridge oferece mais
recursos e é agora a forma
preferida de gerenciamento de
eventos na AWS. (As alterações
feitas no CloudWatch ou no
EventBridge aparecem em
cada console) Referências
ao CloudWatch Events e
procedimentos existentes
em todo oAWS Systems
ManagerGuia do usuário doOs
foram atualizados para refletir o
suporte do EventBridge. Além
disso, os seguintes novos tópicos
foram adicionados:
• Monitorar eventos do Systems
Manager
• Configurar o EventBridge para
eventos do Systems Manager
• Exemplos de tipo de alvo do
Systems Manager
• Referência: padrões e tipos
de eventos do Amazon
EventBridge para Systems
Manager
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arquivamento do
OpsItem (p. 1651)

O OpsCenter arquiva
automaticamente
oOpsItems após 36 meses,
independentemente do status.

17 de setembro de 2020

Integração do AWS Security Hub
e do Patch Manager (p. 1651)

Agora, você pode integrar o
17 de setembro de 2020
Patch Manager ao AWS Security
Hub. O Security Hub fornece uma
visão abrangente do estado de
segurança na AWS e ajuda a
verificar o ambiente de acordo
com os padrões e as práticas
recomendadas do setor de
segurança. Quando integrado ao
Patch Manager, o Security Hub
monitora o status da aplicação
de patches das frotas, do ponto
de vista da segurança. Para
obter mais informações, consulte
Integrating Patch Managerwith
(Integrar o AWS Security Hub
com ).

Pseudo parâmetros da janela
Ao registrar uma tarefa da
14 de setembro de 2020
de manutenção: Novos tipos
janela de manutenção, use a
de recurso compatíveis com
opção --task-invocationo{{TARGET_ID}}e{{RESOURCE_ID}}
(p. 1651)para especificar
parameters
os parâmetros que são
exclusivos para cada um dos
quatro tipos de tarefa. Você
também pode fazer referência
a determinados valores usando
a sintaxe de pseudoparâmetro,
como {{TARGET_ID}} e
{{RESOURCE_ID}}. Quando a
tarefa de janela de manutenção
é executada, ela envia os valores
corretos em vez dos espaços
reservados do pseudoparâmetro.
Dois tipos de recursos adicionais
agora estão disponíveis para
uso com os pseudoparâmetros
{{TARGET_ID}} e
{{RESOURCE_ID}}.
Agora é possível usar
os tipos de recursos
AWS::RDS::DBInstance e
AWS::SSM::ManagedInstance
com esses dois
pseudoparâmetros. Para obter
mais informações sobre os
pseudoparâmetros da janela de
manutenção, consulte Sobre
pseudoparâmetros.
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Patch instâncias sob demanda
com o novo 'Patch agoraopção
' (p. 1651)

Agora você pode usar o console
9 de setembro de 2020
do Systems Manager para
corrigir instâncias ou verificar
se há patches ausentes, a
qualquer momento. Você pode
fazer isso sem ter que criar ou
modificar um agendamento, ou
especificar opções completas de
configuração de patches para
acomodar uma necessidade
imediata de correção. Você só
precisa especificar se deseja
verificar ou instalar patches
e identificar as instâncias de
destino para a operação. O Patch
Manager aplica automaticamente
a lista de referência de patch
padrão atual para seus tipos
de instância e aplica opções
de práticas recomendadas
para quantas instâncias forem
corrigidas de uma só vez e
quantos erros forem permitidos
antes da operação falhar. Para
obter mais informações, consulte
Aplicar patch em instâncias sob
demanda.

Novo tópico: VerificaçãoSSM
Agentstatus e iniciar o
agente (p. 1651)

Novo tópicoCheckSSM
Agentstatus e iniciar o
agentefornece comandos para
verificar seSSM Agentestá sendo
executado em cada sistema
operacional compatível. Ele
também fornece os comandos
para iniciar o agente se ele não
estiver em execução.

7 de setembro de 2020

O Patch Manager agora oferece
suporte ao Ubuntu Server 20.04
LTS (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
Manager para aplicar patches
em instâncias do Ubuntu
Server 20.04. Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir:

31 de agosto de 2020

• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Ubuntu Server
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Novo tópico para casos de uso e
práticas recomendadas (p. 1651)

Adicionamos um novo tópico
para ajudar os usuários a
entender rapidamente as
diferenças entre o Maintenance
Windows e o State Manager.
Para obter mais informações,
consulte Escolher entre o State
Manager e a Maintenance
Windows.

28 de agosto de 2020

Novos recursos do
OpsCenter (p. 1651)

O OpsCenter inclui novos
recursos para ajudar você a
localizar e executar rapidamente
os runbooks de automação para
corrigir problemas. Para obter
mais informações, consulte
Recursos do runbook de
automação no OpsCenter.

19 de agosto de 2020

Nova fonte de dados
noExplorer:AWS
SupportCasos (p. 1651)

O Explorer agora exibe
13 de agosto de 2020
informações sobre casos do
AWS Support. Você deve ter uma
conta Enterprise ou Business
configurada com AWS Support.
Para obter mais informações,
consulte Editar as fontes de
dados do Systems Manager
Explorer.

O Distributor agora fornece um
pacote de terceiros da Trend
Micro. (p. 1651)

O Distributor agora inclui um
pacote de terceiros da Trend
Micro. Você pode usar o
Distributor para instalar o agente
do Trend Micro Cloud One em
suas instâncias gerenciadas. O
Trend Micro Cloud One ajuda
você a proteger suas cargas
de trabalho na nuvem. Para
mais informações, consulte
AWSDistributor.

12 de agosto de 2020

O plugin de documentos
aws:configurePackage
agora inclui o parâmetro
AdditionalArguments. (p. 1651)

O plugin de documentos
aws:configurePackage
do Systems Manager agora
suporta o fornecimento de
parâmetros adicionais para seus
scripts (instalar, desinstalar e
atualizar) com o novo parâmetro
additionalArguments.
Para obter mais informações,
consulte o tópico
aws:configurePackage

11 de agosto de 2020
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O conteúdo do AppConfig
movido para um manual do
usuário separado (p. 1651)

Informações sobre o AWS
AppConfig foram movidas
para um manual do usuário
separado. Para obter mais
informações, consulte What Is
AWSAppConfig? (O que é o ?)
AppConfig também tem uma
página inicial de documentação
separada com links para o guia
do usuário, a referência da
API do AppConfig e um novo
workshop do AppConfig.

3 de agosto de 2020

O Quick Setup agora
oferece suporte para AWS
Organizations (p. 1651)

O Quick Setup agora
oferece suporte para AWS
Organizationspermitin, do que
você configure rapidamente
as funções de segurança
necessárias e os recursos do
Systems Manager comumente
usados em várias contas e
regiões. Para mais informações,
consulte AWS Systems
ManagerQuick Setup.

23 de julho de 2020

Nova fonte de dados
noExplorer: conformidade de
associações (p. 1651)

O Explorer agora exibe dados
23 de julho de 2020
de conformidade de associação
do State Manager. Para obter
mais informações, consulte Editar
as fontes de dados do Systems
Manager Explorer.

Novo documento de comando
do Systems Manager para
ativar e desativarKernel Live
Patching (p. 1651)

22 de julho de 2020
O documentoAWSConfigureKernelLivePatchingAgora,
o está disponível para uso
com oRun CommandQuando
você deseja ativar ou desativar
oKernel Live Patchingnas
instâncias do Amazon Linux
2. Este documento substitui
a necessidade de criar seus
próprios documentos de
Comando personalizados
para essas tarefas. Para obter
informações, consulte Usar
o Kernel Live Patching em
instâncias do Amazon Linux 2

Cotas de automação
atualizadas (p. 1651)

As cotas de serviço para
automação foram atualizadas,
incluindo uma fila separada para
automações de controle de taxa.
Para obter mais informações,
consulte Automação do AWS
Systems Manager.
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Especificar o número de dias de
deslocamento de programação
para uma janela de manutenção
usando o console (p. 1651)

Usando o console do Systems
17 de julho de 2020
Manager, você agora pode
especificar um número de dias
de espera após a data e a hora
especificadas por uma expressão
CRON antes de executar a janela
de manutenção. (Anteriormente,
essa opção estava disponível
somente ao usar um AWS SDK
ou uma ferramenta de linha de
comando). Por exemplo, se a
expressão CRON agenda a
execução de uma janela de
manutenção na terceira terçafeira de cada mês, às 23h30 –
cron(0 30 23 ? * TUE#3
*) – e você especifica um
deslocamento de programação
de 2, a janela só será executada
dois dias depois às 23h30. Para
obter mais informações, consulte
Expressões cron e rate do
Systems Manager e Especificar o
número de dias de deslocamento
de programação para uma janela
de manutenção.

Atualizar o PowerShell usando
oRun Command (p. 1651)

Para ajudar você a atualizar o
PowerShell para a versão 5.1
noWindows ServerInstâncias
R2 2012 e 2012, adicionamos
um passo a passo para oAWS
Systems ManagerGuia do
usuário do . Para obter mais
informações, consulte Atualizar
o PowerShell usando o Run
Command.

O Patch Manager agora é
compatível com o CentOS 8.0 e
8.1 (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
27 de junho de 2020
Manager para aplicar patches
às instâncias do CentOS 8.0 e
8.1. Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir:
• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no CentOS
• Instalar manualmente o
SSM Agent em instâncias do
CentOS
• Instale SSM Agent para um
ambiente híbrido (Linux)
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O AppConfig integra-se ao AWS
CodePipeline (p. 1651)

O AppConfig é uma ação
25 de junho de 2020
de implantação integrada
para o AWS CodePipeline
(CodePipeline). O CodePipeline
é um serviço de entrega
contínua totalmente gerenciado
que ajuda a automatizar os
pipelines de lançamento para
atualizações rápidas e confiáveis
de aplicações e infraestrutura.
O CodePipeline automatiza as
fases de compilação, teste e
implantação do processo de
lançamento, sempre que ocorrer
uma alteração de código, de
acordo com os modelos definidos
para o processo de lançamento.
Integração doAppConfigCom
o CodePipeline oferece os
seguintes benefícios. Para obter
mais informações, consulte
Integração do AppConfig com o
CodePipeline.
• Os clientes que usam o
CodePipeline para gerenciar
a orquestração agora têm
um meio leve de implantar
alterações de configuração
nas aplicações, sem precisar
implantar toda a base de
código.
• Os clientes que quiserem usar
o AppConfig para gerenciar
implantações de configuração,
mas que se sentem limitados
porque o AppConfig não é
compatível com o código atual
ou com o armazenamento
de configuração, agora têm
outras opções. O CodePipeline
é compatível com AWS
CodeCommit, GitHub e
BitBucket (entre outros).

Novo capítulo: Integrações de
produtos e serviços (p. 1651)

Para ajudar você a entender
como o Systems Manager se
integra a Serviços da AWS e
a outros produtos e serviços,
um novo capítulo foi adicionado
ao Guia do usuário do AWS
Systems Manager. Para obter
mais informações, consulte
Integrações de produtos e
serviços ao Systems Manager.
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Reorganização do capítulo de
automação (p. 1651)

Para ajudar você a encontrar
o que precisa, reorganizamos
tópicos no capítulo Automação
doGuia do usuário do AWS
Systems Manager. Por exemplo,
as ações de automação e as
referências de runbooks de
automação agora são seções de
nível superior no capítulo. Para
obter mais informações, consulte
Automação do AWS Systems
Manager.

Especificar o número de
dias de deslocamento de
programação para uma janela de
manutenção (p. 1651)

Usando uma ferramenta de linha 19 de junho de 2020
de comando ou o AWS SDK,
agora é possível especificar um
número de dias de espera após
a data e a hora especificadas
por uma expressão CRON
antes de executar a janela de
manutenção. Por exemplo, se
a expressão CRON agenda
a execução de uma janela de
manutenção na terceira terçafeira de cada mês, às 23h30 –
cron(0 30 23 ? * TUE#3
*) – e você especifica um
deslocamento de programação
de 2, a janela só será executada
dois dias depois às 23h30. Para
obter mais informações, consulte
Expressões cron e rate do
Systems Manager e Especificar o
número de dias de deslocamento
de programação para uma janela
de manutenção.

Suporte do Patch Manager
para o Kernel Live Patching em
instâncias do Amazon Linux
2 (p. 1651)

O Kernel Live Patching para
16 de junho de 2020
Amazon Linux 2 permite que
você aplique vulnerabilidades de
segurança e patches de erros
críticos a um kernel do Linux em
execução, sem reinicializações
ou interrupções a aplicações
de execução. Agora você pode
permitir o recurso e aplicar
patches ao vivo do kernel usando
o Patch Manager. Para obter
informações, consulte Usar
o Kernel Live Patching em
instâncias do Amazon Linux 2.
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O Patch Manager aumenta o
suporte a versões do Oracle
Linux (p. 1651)

Anteriormente, o Patch Manager
oferecia suporte apenas à versão
7.6 do Oracle Linux. Conforme
listado nos pré-requisitos do
Patch Manager, o suporte agora
abrange as versões 7.5 a 7.8.

16 de junho de 2020

Cenário de exemplo do uso
O novo tópico Cenário de
exemplo do uso do parâmetro
doInstallOverrideListParâmetro
nas operações de aplicação de
InstallOverrideList
patches (p. 1651)
descreve uma estratégia
para usar o parâmetro
InstallOverrideList
no documento AWSRunPatchBaseline para
aplicar diferentes tipos de
patches a um grupo de destino,
em diferentes programações
de janelas de manutenção,
enquanto ainda usa uma única
lista de referência de patches.

11 de junho de 2020

Estratégias de implantação
predefinidas para o
AppConfig (p. 1651)

O AppConfig agora oferece
estratégias de implantação
predefinidas. Para obter mais
informações, consulte Criar uma
estratégia de implantação.

10 de junho de 2020

O Patch Manager agora oferece
suporte para Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) 7.8 a 8.2 (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
Manager para aplicar patches
às instâncias do RHEL 7.8 a 8.2.
Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir:

9 de junho de 2020

• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no RHEL
• Instalar manualmente o SSM
Agent em instâncias do Red
Hat Enterprise Linux
• Instale SSM Agent para um
ambiente híbrido (Linux)
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O Explorer é compatível
com a administração
delegada (p. 1651)

Se você agregar dados do
Explorer de várias Regiões
da AWS e Contas da AWS
usando a sincronização de
dados de recursos com o AWS
Organizations, sugerimos que
configure um administrador
delegado para o Explorer.
Um administrador delegado
melhora a segurança do
Explorer limitando o número de
administradores do Explorer
que podem criar ou excluir
sincronizações de dados de
recurso de várias contas e
regiões a apenas um indivíduo.
Também não é mais necessário
estar conectado à conta
de gerenciamento do AWS
Organizations para administrar
as sincronizações de dados
de recursos no Explorer. Para
obter mais informações, consulte
Configurar um administrador
delegado.

3 de junho de 2020

Aplicar a associação do
State Manager somente no
próximo intervalo do Cron
especificado (p. 1651)

Se você não quiser que uma
associação do State Manager
seja executada imediatamente
após sua criação, selecione a
opção Apply association only at
the next specified Cron interval
(Aplicar associação somente
no próximo intervalo Cron)
especificada no console do
Systems Manager. Para obter
mais informações, consulte Criar
associações.

3 de junho de 2020

Nova origem dos dados no
Explorer: AWS Compute
Optimizer (p. 1651)

O Explorer agora exibe dados
26 de maio de 2020
de AWS Compute Optimizer.
Isso inclui uma contagem de
instâncias do EC2, descobertas
de otimização, detalhes
de preço sob demanda e
recomendações para preço e tipo
de instância Subprovisionados
e Superprovisionados. Para
obter mais informações, consulte
os detalhes para configuração
do AWS Compute Optimizer
em Configurando serviços
relacionados.
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Novo capítulo: marcar recursos
Systems Manager (p. 1651)

O novo capítulo Marcar recursos
do Systems Manager fornece
uma visão geral de como você
pode usar etiquetas com os seis
tipos de recursos que podem ser
marcados no Systems Manager.
O capítulo também fornece
instruções abrangentes para
adicionar e remover tags desses
tipos de recursos:

25 de maio de 2020

• Documentos do
• Janelas de manutenção
• Instâncias gerenciadas
• OpsItems
• Parâmetros
• Linhas de base de patch
Instalar as atualizações de
versões secundárias do Windows
Service Packs e do Linux usando
o Patch Manager (p. 1651)

O novo tópico Demonstração:
21 de maio de 2020
criar uma lista de referência
de patches para instalar
o Windows Service Packs
(console) demonstra como
você pode criar uma lista de
referência de patches dedicada
exclusivamente à instalação do
Windows Service Packs. O tópico
Criar uma lista de referência de
patches personalizada (Linux)
foi atualizado com informações
sobre como incluir atualizações
de versões secundárias para
sistemas operacionais Linux nas
listas de referência de patches.

Reorganização do capítulo sobre
Parameter Store (p. 1651)

Todos os tópicos que lidam com
a configuração ou a definição
de opções para operações
do Parameter Store foram
consolidados na seção Setting
up Parameter Store (Configurar
o Parameter Store). Isso inclui
os tópicos Gerenciar camadas
de parâmetros e Aumentar a
throughput do Parameter Store,
que foram realocados de outras
partes do capítulo.

18 de maio de 2020

Novo tópico para criar strings de
data e hora para interagir com
operações da API do Systems
Manager. (p. 1651)

O novo tópico Criar strings de
data e hora formatadas para
o Systems Manager descreve
como criar strings de data e hora
formatadas para interagir com
operações da API do Systems
Manager.

13 de maio de 2020
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Sobre permissões para
criptografar parâmetros
SecureString (p. 1651)

O novo tópico Restringir acesso
aos parâmetros do Systems
Manager usando políticas do
IAM explica a diferença entre
criptografar os parâmetros
SecureString usando um
AWS KMS key e usar o Chave
gerenciada pela AWS fornecido
pela AWS.

13 de maio de 2020

O Patch Manager agora
oferece suporte aos sistemas
operacionais Debian Server e
Oracle Linux 7.6 (p. 1651)

Agora é possível usar o Patch
7 de maio de 2020
Manager para aplicar patches a
instâncias do Debian Server e do
Oracle Linux. O Patch Manager
oferece suporte à aplicação de
patches às versões do Debian
Server 8.x e 9.x e Oracle Linux
7.6. Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir:
• Como os patches de
segurança são selecionados
• Como os patches são
instalados
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Debian Server
• Como as regras de lista
de referência de patches
funcionam no Oracle Linux

Criar associações do State
Manager direcionadas ao AWS
Resource Groups (p. 1651)

Além de segmentar tags,
instâncias individuais e todas
as instâncias em sua conta da
Conta da AWS, agora você
pode criar associações do
State Manager direcionadas a
instâncias no AWS Resource
Groups. Para obter mais
informações, consulte Sobre
destinos e controles de taxa em
associações do State Manager
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Novoaws:ec2:imageTipos de
dados emParameter Storepara
validarAMIIDs (p. 1651)

5 de maio de 2020
Ao criar um parâmetro String,
você pode agora especificar
um tipo de dado, como
aws:ec2:image, para garantir
que o valor do parâmetro inserido
seja um formato válido de ID da
Amazon Machine Image (AMI).
O suporte para formatos de ID
de AMI significa que você não
precisa atualizar todos os scripts
e modelos com um novo ID
sempre que a AMI que deseja
usar em seus processos for
alterada. Você pode criar um
parâmetro com o tipo de dados
aws:ec2:image e, em seu
valor, inserir o ID de uma AMI.
Esta é a AMI a partir da qual
você deseja que novas instâncias
sejam criadas. Depois, você faz
referência a esse parâmetro
em seus modelos e comandos.
Quando estiver pronto para usar
uma AMI diferente, atualize o
valor do parâmetro. O Parameter
Store valida o novo ID da AMI
e você não precisa atualizar
seus scripts e modelos. Para
obter mais informações, consulte
Native parameter support for
Amazon Machine Image IDs
(Suporte a parâmetros nativos
para IDs da imagem de máquina
da Amazon).

Gerenciar códigos de saída
em comandos do Run
Command (p. 1651)

O Run Command permite definir
como os códigos de saída são
manipulados nos scripts. Por
padrão, o código de saída do
último comando executado em
um script é relatado como o
código de saída de todo o script.
No entanto, você pode incluir
uma instrução condicional shell
para sair do script se algum
comando antes do final falhar
usando a abordagem a seguir.
Para obter exemplos, consulte o
novo tópico Gerenciando códigos
de saída em comandos do Run
Command.
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Novos parâmetros públicos
lançados para zonas de
disponibilidade e zonas
locais (p. 1651)

Parâmetros públicos foram
lançados para disponibilizar
informações sobre zonas de
disponibilidade da AWS e zonas
locais programaticamente.
Eles são além dos parâmetros
públicos de infraestrutura
global existentes para Serviços
da AWS e Regiões da AWS.
Para obter mais informações,
consulte Chamar parâmetros
públicos para Serviços da AWS,
regiões, endpoints, zonas de
disponibilidade, zonas locais e
zonas do Wavelength.

4 de maio de 2020

Nova origem dos dados
no Explorer: AWS Trusted
Advisor (p. 1651)

O Explorer agora exibe dados
de AWS Trusted Advisor. Isso
inclui o status das verificações
de práticas recomendadas e
recomendações nas seguintes
áreas: otimização de custos,
segurança, tolerância a falhas,
performance e cotas de serviço.
Para obter mais informações,
consulte os detalhes para
configuração do Trusted Advisor
em Configurando serviços
relacionados.

4 de maio de 2020
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Criar associações do State
Manager que executam receitas
do Chef (p. 1651)

Você pode criar associações
do State Manager que
executam receitas do Chef
usando o documento AWSApplyChefRecipes. Esse
documento oferece os seguintes
benefícios para a execução de
receitas do Chef:

19 de março de 2020

• Compatível com várias versões
do Chef (Chef 11 a Chef 14).
• Instala automaticamente o
software cliente Chef em
instâncias de destino.
• Opcionalmente, executa as
verificações de conformidade
do Systems Manager nas
instâncias de destino e
armazena os resultados das
verificações de conformidade
em um bucket do S3.
• Executa vários livros de
receitas e receitas em uma
única execução do documento.
• Opcionalmente, executa
receitas no modo whyrun, para mostrar quais
receitas serão alteradas nas
instâncias de destino sem fazer
alterações.
• Opcionalmente aplica atributos
JSON personalizados a
execuções do chef-client.
Para obter mais informações,
consulte Criar associações que
executam receitas do Chef.
Sincronizar dados de inventário
de várias Contas da AWS para
um bucket central do Amazon
S3 (p. 1651)

Você pode sincronizar os dados
do Systems Manager Inventory
em várias Contas da AWS em
um bucket central do S3. As
contas devem estar definidas no
AWS Organizations. Para obter
mais informações, consulte Criar
uma sincronização de dados
de recursos do inventário para
várias contas definidas na AWS
Organizations.
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ArmazeneAppConfigConfigurações Anteriormente, o AppConfig
no Amazon S3 (p. 1651)
era compatível apenas com
as configurações da aplicação
que eram armazenadas nos
documentos do Systems
Manager (SSM) ou em
parâmetros do Parameter
Store. Além dessas opções,
o AppConfig agora oferece
suporte ao armazenamento de
configurações no Amazon S3.
Para obter mais informações,
consulte Sobre configurações
armazenadas no Amazon S3.

13 de março de 2020

O SSM Agent instalado por
O SSM Agent agora é instalado
padrão nas AMIs otimizadas para por padrão nas AMIs otimizadas
o Amazon ECS (p. 1651)
para o Amazon ECS. Para obter
mais informações, consulte
Trabalhar com SSM Agent.

25 de fevereiro de 2020

Criar configurações do
AppConfig no console (p. 1651)

O AppConfig agora permite que
você crie uma configuração de
aplicação no console quando
criar um perfil de configuração.
Para obter mais informações,
consulte Criar uma configuração
e um perfil de configuração.

13 de fevereiro de 2020

Aprovar automaticamente
Além da opção de aprovação
somente os patches liberados até automática de patches para
uma data especificada (p. 1651)
instalação por um número
especificado de dias após o
lançamento, o Patch Manager
agora oferece suporte à
capacidade de aprovar
automaticamente somente
patches liberados em uma data
especificada por você ou antes
dela. Por exemplo, se você
especificar 7 de julho de 2020
como a data limite na linha de
base do patch, nenhum patch
liberado em 8 de julho de 2020
ou após essa data será instalado
automaticamente. Para obter
mais informações, consulte
Sobre listas de referência
personalizadas e Trabalhar
com listas de referência
personalizadas (console).

12 de fevereiro de 2020
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Usar o pseudoparâmetro
{{RESOURCE_ID}} nas
tarefas da janela de
manutenção (p. 1651)

Ao registrar uma tarefa da janela 6 de fevereiro de 2020
de manutenção, especifique os
parâmetros que são exclusivos
para o tipo de tarefa. Também
é possível fazer referência a
determinados valores usando
sintaxe de pseudoparâmetro,
como {{TARGET_ID}},
{{TARGET_TYPE}} e
{{WINDOW_TARGET_ID}}.
Quando a tarefa de janela de
manutenção é executada, ela
envia os valores corretos em
vez dos espaços reservados
do pseudoparâmetro. Para
oferecer suporte a recursos
que fazem parte de um grupo
de recursos como destino, é
possível usar o pseudoparâmetro
{{RESOURCE_ID}} para passar
valores para recursos, como
tabelas do DynamoDB, buckets
do S3 e outros tipos compatíveis.
Para obter mais informações,
consulte os seguintes tópicos
no Tutorial: Criar e configurar
uma janela de manutenção (AWS
CLI):
• Sobre pseudoparâmetros
• Exemplos: Registrar tarefas em
uma janela de manutenção

Executar comandos novamente
com rapidez (p. 1651)

O Systems Manager inclui
duas opções para ajudar
você a executar novamente
um comando na página Run
Command no console AWS
Systems Manager. Rerun
(Reexecutar): este botão permite
que você execute o mesmo
comando sem fazer alterações
nele. Copy to new (Copiar para
novo): este botão copia as
configurações de um comando
para um novo comando e dá a
você a opção de editar essas
configurações antes de executálo. Para obter mais informações,
consulte Executar comandos
novamente.
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Revesão do nível de instâncias
avançadas para o nível de
instâncias padrão (p. 1651)

Se você configurou anteriormente 16 de janeiro de 2020
todas as instâncias on-premises
em execução no ambiente
híbrido a fim de usar a camada
de instâncias avançadas,
agora será possível configurar
rapidamente essas instâncias
para usar a camada de instância
padrão. A reversão para o
nível de instâncias padrão se
aplica a todas as instâncias
híbridas em uma Conta da
AWS e em uma única Região
da AWS. A reversão para o
nível de instâncias padrão afeta
a disponibilidade de alguns
recursos do Systems Manager.
Para obter mais informações,
consulte Reverter do nível de
instâncias avançadas para o
nível de instâncias padrão.

Nova opção para ignorar
reinicializações da instância após
a instalação do patch (p. 1651)

Anteriormente, as instâncias
gerenciadas sempre eram
reinicializadas depois que o
Patch Manager instalava patches
nelas. Um novo parâmetro
RebootOption no documento
AWS-RunPatchBaseline
do SSM permite especificar
se você deseja ou não que as
instâncias sejam reinicializadas
automaticamente após a
instalação de novos patches.
Para obter mais informações,
consulte Nome do parâmetro:
RebootOption no tópico
Sobre o documento AWSRunPatchBaseline do SSM.

15 de janeiro de 2020

Novo tópico: 'Execução de scripts Um novo tópico que descreve
do PowerShell em instâncias do
como usar Run Command para
Linux' (p. 1651)
executar scripts do PowerShell
em instâncias do Linux. Para
obter mais informações, consulte
Executar scripts do PowerShell
em instâncias do Linux.

10 de janeiro de 2020

Atualizações para 'configurar
o SSM Agent para usar um
proxy' (p. 1651)

Os valores a serem especificados 9 de janeiro de 2020
ao configurar o SSM Agent para
usar um proxy foram atualizados
a fim de refletir opções para
servidores de proxy HTTP e
servidores de proxy HTTPS. Para
obter mais informações, consulte
Configurar o SSM Agent para
usar um proxy.
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O novo capítulo “Segurança”
descreve as práticas para
proteger recursos do Systems
Manager (p. 1651)

Um novo capítulo sobre
Segurança no AWS Systems
ManagerGuia do usuário do
ajuda a entender como aplicar
o modelo de responsabilidade
compartilhada ao usar o Systems
Manager. Os tópicos a seguir
mostram como configurar o
Systems Manager para atingir
seus objetivos de segurança e
conformidade. Saiba também
como usar outros Serviços da
AWS que ajudam a monitorar e
proteger os recursos do Systems
Manager.

24 de dezembro de 2019

Note
Como parte desta
atualização, o capítulo
do guia do usuário
“Autenticação e
controle de acesso” foi
substituído por uma
seção nova e mais
simples, Identity and
Access Management
para o AWS Systems
Manager.
Novos runbooks personalizados
de exemplo (p. 1651)

Um conjunto de runbooks
personalizados de automação
de exemplo foi adicionado
ao manual do usuário. Esses
exemplos mostram como usar
várias ações de automação
para simplificar tarefas de
implantação, solução de
problemas e manutenção e
destinam-se a ajudar você a
escrever seus próprios manuais
de automação personalizados.
Para obter mais informações,
consulte Custom Automation
runbook samples (Exemplos
de runbooks do Automation
personalizados). Você também
pode visualizar o conteúdo
do runbook de automação
gerenciado pela Amazon no
console do Systems Manager.
Para obter mais informações,
consulte Referência do
runbook do Systems Manager
Automation.
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Suporte ao Oracle
Linux (p. 1651)

O Systems Manager agora
oferece suporte ao Oracle Linux
7.5 e 7.7. Para obter informações
sobre a instalação manual do
SSM Agent em instâncias do
EC2 para instâncias do Oracle
Linux, consulte Oracle Linux.
Para obter informações sobre
a instalação do SSM Agent em
servidores Oracle Linux em um
ambiente híbrido, consulte Etapa
6: Instalar o SSM Agent em um
ambiente híbrido (Linux).

19 de dezembro de 2019

Adicione um script de outro
runbook de automação ao seu
fluxo de trabalho (p. 1651)

Ao criar um runbook do
Automation usando uma
ferramenta de linha de comando,
você agora pode adicionar um
script que já esteja sendo usado
em outro documento para uma
etapa do novo documento. (Os
scripts são usados com o tipo de
ação aws:executeScript.)
É possível adicionar scripts
de manuais de automação
que você possui ou que são
compartilhados com você de
outra Conta da AWS. Para
obter detalhes, consulte Criar
um runbook de automação
que execute scripts (linha de
comando).

19 de dezembro de 2019

Executar sessões do Session
Manager do console do Amazon
EC2 (p. 1651)

Agora é possível iniciar sessões
do Session Manager no console
do Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). Trabalhar
com tarefas relacionadas a
sessões do console do Amazon
EC2 requer permissões do
IAM diferentes para usuários
e administradores. Você pode
fornecer permissões para usar
apenas o console do Session
Manager e a AWS CLI, o console
do Amazon EC2 ou todas as três
ferramentas. Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir.

18 de dezembro de 2019

• Políticas padrão do IAM do
Quickstart para o Session
Manager
• Iniciar uma sessão (console do
Amazon EC2)
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Suporte do CloudWatch para
métricas e alarmes do Run
Command (p. 1651)

O AWS Systems Manager agora 17 de dezembro de 2019
publica métricas sobre o status
de comandos do Run Command
no CloudWatch, permitindo
definir alarmes com base nessas
métricas. Os valores de status do
terminal de comandos para os
quais é possível rastrear métricas
incluem Success, Failed
e Delivery Timed Out.
Para obter mais informações,
consulte Monitoring Run
Command metrics using Amazon
CloudWatch (Monitorar as
métricas do Run Command
usando o Amazon CloudWatch).

Novo recurso do Systems
Manager:Change
Calendar (p. 1651)

Use o Change Calendar
do Systems Manager para
especificar períodos (eventos)
durante os quais você deseja
limitar ou impedir alterações
de código (como runbooks do
Systems Manager Automation
ou funções do AWS Lambda)
nos recursos. Um calendário
de alterações é um novo tipo
de documento do Systems
Manager que armazena dados
do iCalendar 2.0 em formato de
texto simples. Para obter mais
informações, consulte Calendário
de alterações do AWS Systems
Manager.
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Novo recurso do Systems
Use o AppConfig para
25 de novembro de 2019
Manager:AWSAppConfig (p. 1651) criar, gerenciar e implantar
rapidamente configurações
de aplicativos. O AppConfig
oferece suporte a implantações
controladas em aplicativos de
qualquer tamanho. Você pode
usar o AppConfig com aplicativos
hospedados em instâncias do
EC2, AWS Lambda, contêineres,
aplicativos móveis ou dispositivos
de IoT. Para evitar erros ao
implantar configurações de
aplicativos, o AppConfig inclui
validadores. Um validador
fornece uma verificação sintática
ou semântica para garantir que
a configuração que você deseja
implantar funcione conforme
pretendido. Durante uma
implantação de configuração, o
AppConfig monitora o aplicativo
para garantir que a implantação
seja bem-sucedida. Se o sistema
encontrar um erro ou se a
implantação iniciar um alarme, o
AppConfig reverterá a alteração
para minimizar o impacto para
os usuários da aplicação. Para
mais informações, consulte
AWSAppConfig.
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Novo recurso do Systems
Manager: Systems Manager
Explorer (p. 1651)

O AWS Systems Manager
18 de novembro de 2019
Explorer é um painel de
operações personalizável que
informa sobre seus recursos
da AWS. O Explorer exibe uma
visualização agregada dos dados
de operações (OpsData) para
as Contas da AWS em todas as
Regiões da AWS. No Explorer,
os OpsData incluem metadados
sobre suas instâncias do EC2,
detalhes de conformidade de
patches e itens de trabalho
operacionais (OpsItems). O
Explorer fornece contexto
sobre como os OpsItems são
distribuídos em suas unidades
de negócios ou aplicativos, a
tendência ao longo do tempo e
como eles variam de acordo com
a categoria. Você pode agrupar
e filtrar informações no Explorer
para se concentrar em itens
que são relevantes para você e
que exigem ação. Ao identificar
problemas de alta prioridade,
você pode usar o Systems
Manager OpsCenter para
executar runbooks do Automation
e resolver rapidamente esses
problemas. Para obter mais
informações, consulte AWS
Systems ManagerExplorer.

Note
A configuração do
OpsCenter do Systems
Manager é integrada
à configuração do
Explorer. Se você
já tiver configurado
o OpsCenter, ainda
precisará concluir
a configuração
integrada para verificar
as definições e
opções. Se você não
tiver configurado o
OpsCenter, poderá usar
a configuração integrada
para começar a usar
os dois recursos. Para
obter mais informações,
consulte Conceitos
básicos sobre o Explorer
e o OpsCenter.
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Recursos aprimorados
de pesquisa de
parâmetros (p. 1651)

As ferramentas de pesquisa de
15 de novembro de 2019
parâmetros agora facilitam a
localização de um parâmetro
quando você tem um grande
número deles em sua conta ou
quando não se lembra do nome
exato de um parâmetro. Com
a ferramenta de pesquisa, é
possível filtrar por contains.
Anteriormente, as ferramentas de
pesquisa permitiam a localização
de nomes de parâmetro somente
por equals e begins-with.
Para obter mais informações,
consulte Pesquisar parâmetros
do Systems Manager.

Novo criador de documentos
para automação | suporte
com base no console para
execução de scripts em etapas
de automação (p. 1651)

Agora você pode usar o Systems
Manager Automation para
criar e compartilhar manuais
operacionais padronizados para
garantir a consistência entre
usuários, Contas da AWS e
Regiões da AWS. Com essa
capacidade de executar scripts
e adicionar documentação em
linha aos seus runbooks de
automação usando o Markdown,
você pode reduzir erros e
eliminar etapas manuais, como
navegar por procedimentos
escritos em wikis e executar
comandos de terminal.
Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir.
• Demonstração: usar o
Document Builder para criar
um runbook de automação
• Runbooks de automação
gerenciados pela Amazon que
executam scripts
• aws:executeScript
(Referência de ações de
automação)
• Criar documentos de
automação que executam
scripts
• Criar runbooks de automação
usando o Document Builder
• Novos recursos de automação
no Systems Manager no Blog
de notícias da AWS
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Executar uma atualização
de pacote local usando o
Distributor (p. 1651)

Anteriormente, quando você
queria instalar uma atualização
em um pacote usando o
Distributor, a única opção era
desinstalar o pacote inteiro
e reinstalar a nova versão.
Agora você pode optar por
executar uma atualização local.
Durante uma atualização local,
o Distributor instala somente
arquivos novos ou alterados
desde a última instalação,
de acordo com o script de
atualização incluído no pacote.
Com essa opção, seu aplicativo
de pacote pode permanecer
disponível e não ser colocado
offline durante a atualização.
Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir.

11 de novembro de 2019

• Criar um pacote
• Instalar ou atualizar pacotes
Novo recurso de atualização
automática do SSM
Agent (p. 1651)

Com um clique, você pode
5 de novembro de 2019
configurar todas as instâncias em
sua Conta da AWS para verificar
e baixar automaticamente
novas versões do SSM Agent.
Para fazer isso, escolha Agent
auto update (Atualização
automática do agente) na página
Managed instances (Instâncias
gerenciadas) no console do
AWS Systems Manager. Para
obter informações, consulte
Automatizar atualizações para o
SSM Agent.

Restringir o acesso ao Session
Manager usando tags fornecidas
pela AWS (p. 1651)

Agora está disponível um
segundo método para controlar
o acesso do usuário às ações de
sessão. Com esse novo método,
é possível criar políticas de
acesso do IAM usando etiquetas
de sessão fornecidas pela
AWS em vez de usar a variável
{aws:username}. O uso
das tags de sessão fornecidas
pela AWS possibilita que as
organizações que usam IDs
federados controlem o acesso
dos usuários às sessões. Para
obter informações, consulte
Permitir que um usuário encerre
somente sessões iniciadas por
ele.
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Novo documento do comando
do SSM para aplicar manuais do
Ansible (p. 1651)

É possível criar associações
do State Manager que
executam manuais do Ansible
usando o documento AWSApplyAnsiblePlaybooks.
Esse documento oferece os
seguintes benefícios para
executar manuais:
• Suporte à execução de
manuais complexos
• Support para download de
playbooks do GitHub e do
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
• Suporte à estrutura de manual
compactada
• Registro em log aprimorado
• Capacidade de especificar
qual manual executar quando
os manuais estiverem
empacotados
Para obter mais informações,
consulte Criar associações que
executam manuais do Ansible.
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Suporte ao encaminhamento
de portas para o Session
Manager (p. 1651)

O Session Manager agora
29 de agosto de 2019
oferece suporte a sessões de
encaminhamento de portas.
O encaminhamento de portas
permite que você crie túneis com
segurança entre as instâncias
implantadas em sub-redes
privadas, sem a necessidade de
iniciar o serviço SSH no servidor,
para abrir a porta SSH no grupo
de segurança ou usar um bastion
host. Semelhante aos túneis
SSH, o encaminhamento de
portas permite encaminhar o
tráfego entre o laptop para abrir
portas na instância. Assim que
o encaminhamento de portas
estiver configurado, você pode se
conectar à porta local e acessar
o aplicativo do servidor em
execução dentro da instância.
Para obter mais informações,
consulte os tópicos a seguir:
• Encaminhamento de portas
usando o AWS Systems
ManagerSession Manager no
Blog de notícias da AWS
• Iniciar uma sessão
(encaminhamento de portas)
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Especificar um nível de
parâmetro padrão ou automatizar
a seleção de níveis (p. 1651)

Agora você pode especificar
um nível de parâmetro padrão
a ser usado para solicitações
de criação ou atualização
de um parâmetro que não
especificam um nível. Você
pode definir o nível padrão
como parâmetros padrão,
parâmetros avançados ou uma
nova opção, Intelligent-Tiering.
O Intelligent-Tiering avalia cada
solicitação PutParameter e
cria um parâmetro avançado
somente quando necessário. (Os
parâmetros avançados serão
necessários se o tamanho do
valor do parâmetro for superior
a 4 KB, se uma política de
parâmetro estiver associada
ao parâmetro ou se o número
máximo de 10.000 parâmetros
compatíveis com o nível padrão
já estiverem criados.) Para obter
mais informações sobre como
especificar um nível padrão
e usar o Intelligent-Tiering,
consulte Especificar um nível de
parâmetro padrão.

27 de agosto de 2019

A seção Trabalhar com
associações foi atualizada com
os procedimentos da CLI e do
PowerShell (p. 1651)

A seção Como trabalhar com
associações foi atualizada
para incluir a documentação
processual para o gerenciamento
de associações usando a
AWS CLI ou o AWS Tools
for PowerShell. Para obter
informações, consulte Trabalhar
com associações no Systems
Manager.

26 de agosto de 2019

A seção Como trabalhar com
execuções de automação
foi atualizada com os
procedimentos da CLI e do
PowerShell (p. 1651)

A seção Como trabalhar com
associações foi atualizada
para incluir a documentação
processual para executar fluxos
de trabalho de Automação
usando a AWS CLI ou o AWS
Tools for PowerShell. Para obter
informações, consulte Trabalhar
com execuções de automação.

20 de agosto de 2019
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O OpsCenter integra-se ao
Application Insights (p. 1651)

O OpsCenter se integra ao
7 de agosto de 2019
Amazon CloudWatch Application
Insights para .NET e SQL Server.
Isso significa que você pode
criar automaticamente OpsItems
para problemas detectados
em seus aplicativos. Para
obter informações sobre como
configurar o Application Insights
para criar o OpsItems, consulte
Instalar, configurar e gerenciar a
aplicação para monitoramento,
no Guia do usuário do Amazon
CloudWatch.

Novo recurso do console:
AWS Systems ManagerQuick
Setup (p. 1651)

O Quick Setup é um novo
recurso no console do
Systems Manager que ajuda a
configurar rapidamente vários
componentes do Systems
Manager nas instâncias do EC2.
Especificamente, a Configuração
rápida ajuda você a configurar
os seguintes componentes nas
instâncias escolhidas ou de
destino usando tags:
• Uma função do perfil da
instância AWS Identity and
Access Management (IAM)
para Systems Manager.
• Uma atualização bimensal
programada do SSM Agent.
• Uma coleção programada de
metadados de inventário a
cada 30 minutos.
• Uma verificação diária de
suas instâncias para identificar
patches ausentes.
• Uma instalação e uma
configuração únicas do agente
do Amazon CloudWatch.
• Uma atualização mensal
programada do agente do
CloudWatch.
Para obter mais informações,
consulte Configuração rápida do
AWS Systems Manager.
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Registrar um grupo de recursos
como um destino de janela de
manutenção (p. 1651)

Além de registrar instâncias
gerenciadas como destino de
uma janela de manutenção,
agora você pode registrar um
grupo de recursos como destino
da janela de manutenção. O
Maintenance Windows oferece
suporte a todos os tipos de
recursos da AWS que forem
compatíveis com o AWS
Resource Groups, incluindo
AWS::EC2::Instance,
AWS::DynamoDB::Table,
AWS::OpsWorks::Instance,
AWS::Redshift::Cluster e
muito mais. Com esta versão,
você também pode enviar
comandos a um grupo de
recursos, por exemplo, usando
o console do Run Command
ou o comando send-command
da AWS CLI. Para obter mais
informações, consulte os tópicos
a seguir:

23 de julho de 2019

• Atribuir destinos a uma janela
de manutenção (console)
• Exemplos: Registrar destinos
em uma janela de manutenção
• Usar destinos e controles de
taxa para enviar comandos
para uma frota
Criação e versionamento
simplificados de pacotes
com o AWS Systems
ManagerDistributor (p. 1651)

O Distributor tem um novo
fluxo de criação simplificado
de pacotes, que pode gerar
manifesto, scripts e hashes
de arquivo de um pacote para
você. Você também pode usar
o fluxo de trabalho simplificado
ao adicionar uma versão a um
pacote existente.

22 de julho de 2019

Novo painel de categorias de
documentos para a automação
do Systems Manager (p. 1651)

O Systems Manager inclui
um novo painel de categorias
de documentos quando você
executa uma automação no
console. Use esse painel para
filtrar runbooks de automação
com base em sua finalidade.

18 de julho de 2019
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Verificar permissões de usuário
para acessar o documento de
configuração padrão do Session
Manager (p. 1651)

Quando um usuário em sua
9 de julho de 2019
conta usa a AWS CLI para
iniciar uma sessão do Session
Manager e não especifica um
documento de configuração
no comando, o Systems
Manager usa o documento
de configuração padrão SSMSessionManagerRunShell.
Agora você pode verificar
se o usuário recebeu
permissão para acessar esse
documento adicionando um
elemento de condição para
ssm:SessionDocumentAccessCheck
à política do usuário do IAM.
Para obter informações, consulte
Aplicar verificação de permissão
de documento para cenário
padrão da CLI.

Suporte para iniciar sessões
do Session Manager usando
as credenciais do usuário do
sistema operacional (p. 1651)

Por padrão, as sessões
9 de julho de 2019
do Session Manager são
executadas usando as
credenciais de uma conta ssmuser gerada pelo sistema criada
em uma instância gerenciada.
Em máquinas do Linux, agora
você pode, em vez disso,
iniciar sessões usando as
credenciais de uma conta do
sistema operacional. Para obter
informações, consulte Ativar a
opção “Run as support” (Executar
como suporte) para instâncias do
Linux.

Suporte para iniciar sessões
do Session Manager usando
SSH (p. 1651)

Agora, você pode usar a AWS
9 de julho de 2019
CLI para iniciar uma sessão SSH
em uma instância gerenciada
usando o Session Manager. Para
obter informações sobre permitir
sessões SSH com o Session
Manager, consulte (Opcional)
Ativar sessões SSH do Session
Manager. Para obter informações
sobre como iniciar uma sessão
SSH usando Session Manager,
consulte Como iniciar uma
sessão (SSH).
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Suporte para alteração
de senhas em instâncias
gerenciadas (p. 1651)

Agora, você pode redefinir
9 de julho de 2019
senhas em máquinas
que gerenciem usando o
Systems Manager (instâncias
gerenciadas). Você pode redefinir
a senha usando o console do
Systems Manager ou a AWS CLI.
Para obter informações, consulte
Redefinir senhas em instâncias
gerenciadas.

Revisões para "O que é o AWS
Systems Manager?" (p. 1651)

O conteúdo introdutório em O
10 de junho de 2019
que é o AWS Systems Manager?
foi expandido para oferecer uma
introdução mais abrangente para
o serviço e refletir os recursos
do Systems Manager que foram
lançados recentemente. Além
disso, outros conteúdos na seção
foram movidos para tópicos
individuais para melhorar a
capacidade de descoberta.

Novo recurso do Systems
Manager:OpsCenter (p. 1651)

O OpsCenter fornece um local
central onde engenheiros de
operações e profissionais de
TI podem visualizar, investigar
e resolver itens de trabalho
operacionais (OpsItems)
relacionados a recursos da
AWS. O OpsCenter foi projetado
para reduzir o tempo médio
de resolução de problemas
que afetam os recursos
da AWS. Esse recurso do
Systems Manager agrega
e padroniza o OpsItems em
todos os serviços enquanto
fornece dados de investigação
contextuais sobre cada OpsItem,
OpsItems relacionados e
recursos relacionados. O
OpsCenter também fornece
runbooks do Systems Manager
Automation que você pode
usar para resolver problemas
rapidamente. Você pode
especificar dados personalizados
e pesquisáveis para cada
OpsItem. Você também pode
visualizar relatórios de resumo
gerados automaticamente
sobre o OpsItems por status e
origem. Para mais informações,
consulte AWS Systems
ManagerOpsCenter.
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Alterações no painel de
navegação esquerdo do Systems
Manager no AWS Management
Console (p. 1651)

O painel de navegação esquerdo 6 de junho de 2019
do Systems Manager no AWS
Management Console inclui
novos cabeçalhos, incluindo um
novo cabeçalho para Ops Center,
que oferecem um agrupamento
mais lógico dos recursos do
Systems Manager.

Tutorial revisado para a criação
e a configuração de uma janela
de manutenção usando a AWS
CLI (p. 1651)

O Tutorial: Criar e configurar uma 31 de maio de 2019
janela de manutenção (AWS CLI)
foi reorganizado para fornecer
um caminho simples por meio de
etapas práticas. Crie uma única
janela de manutenção, identifique
um único destino e configure uma
tarefa simples para a execução
da janela de manutenção. Ao
longo do caminho, fornecemos
informações e exemplos que
podem ser usados para criar
seus próprios comandos de
registro de tarefas, incluindo
informações para usar
pseudoparâmetros, como
{{TARGET_ID}}. Para obter
informações adicionais e
exemplos, veja estes tópicos:
• Exemplos: Registrar destinos
em uma janela de manutenção
• Exemplos: Registrar tarefas em
uma janela de manutenção
• Sobre as opções de registertask-with-maintenancewindows
• Sobre pseudoparâmetros

Notificações sobre atualizações
do SSM Agent (p. 1651)

Para ser notificado sobre
atualizações do SSM Agent,
inscreva-se na página Notas
de release do SSM Agent no
GitHub.
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Receber notificações ou acionar
ações com base em alterações
no Parameter Store (p. 1651)

O tópico Configurar notificações
ou acionar ações com base em
eventos do Parameter Store
agora ajuda você a configurar
regras do Amazon EventBridge
para responder a alterações no
Parameter Store. Você pode
receber notificações ou acionar
outras ações quando qualquer
um destes itens ocorrer:
• Um parâmetro é criado,
atualizado ou excluído.
• A versão de um rótulo de
parâmetro é criada, atualizada
ou excluída.
• Um parâmetro expira, vai
expirar, ou não foi alterado
em um período de tempo
especificado.
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Principais revisões do conteúdo
de configuração e conceitos
básicos (p. 1651)

Nós expandimos e
reorganizamos o conteúdo
de Configuração e Conceitos
básicos no Guia do usuário
do AWS Systems Manager. O
conteúdo de Configuração foi
dividido em duas seções. Uma
seção se concentra nas tarefas
para definir o Systems Manager
para configurar e gerenciar
as instâncias do EC2. A outra
se concentra nas tarefas para
definir o Systems Manager
para configurar e gerenciar os
servidores on-premises e as
máquinas virtuais (VMs) em um
ambiente híbrido. Agora ambas
as seções apresentam todos os
tópicos de configuração como
etapas principais enumeradas
na ordem de conclusão
recomendada. Um novo capítulo
Getting Started (Conceitos
básicos) se concentra em como
ajudar os usuários finais a
começarem a usar o Systems
Manager após a conclusão das
tarefas de configuração da conta
e do serviço.
• Configurar o AWS Systems
Manager
• Configurar o AWS Systems
Manager para ambientes
híbridos
• Conceitos básicos do AWS
Systems Manager
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Incluir patches para aplicações
da Microsoft em listas
de referência de patches
(Windows) (p. 1651)

O Patch Manager agora é
7 de maio de 2019
compatível com atualizações
de patch para aplicações da
Microsoft em instâncias do
Windows Server. Anteriormente,
apenas patches para oWindows
ServerO sistema operacional
era compatível.Patch ManagerO
fornece duas linhas de base
de patch predefinidas para
oWindows Serverinstâncias. A
lista de referência do patch AWSWindowsPredefinedPatchBaselineOS aplica-se somente a patches
de sistema operacional. O AWSWindowsPredefinedPatchBaselineOS-Applications aplicase ao sistema operacional
Windows Server e a aplicações
no Microsoft Windows. Para
obter informações sobre como
criar uma lista de referência
de patches personalizada que
inclua patches para aplicações
da Microsoft, consulte o primeiro
procedimento em Criar uma
linha de base de patches
personalizada. Além disso, como
parte dessa atualização, os
nomes das listas de referência de
patches predefinidas fornecidas
pela AWS estão sendo alterados.
Para obter mais informações,
consulte Linhas de base
predefinidas.

Exemplos para registrar destinos
da janela de manutenção usando
a AWS CLI (p. 1651)

O novo tópico Exemplos:
3 de maio de 2019
registrar destinos com uma janela
de manutenção fornece três
exemplos de comandos para
demonstrar diferentes maneiras
de especificar os destinos de
uma janela de manutenção
quando você usa a AWS CLI. O
tópico também explica o melhor
caso de uso para cada um dos
comandos de exemplo.
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Atualizações em tópicos de
grupos de patches (p. 1651)

O tópico Sobre grupos de
patches foi atualizado para
incluir uma seção sobre como
as instâncias gerenciadas
determinam a linha de base de
patches apropriada para uso
durante operações de aplicação
de patch. Além disso, houve
a adição de instruções para
usar a AWS CLI ou o console
do Systems Manager para
adicionar as tags Patch Group ou
PatchGroup às suas instâncias
gerenciadas e como adicionar
Patch Group ou PatchGroup
a uma lista de referência de
patches. (Você deve usar
PatchGroup, sem espaço, se
tiver permissão para tags nos
metadados da instância do EC2.)
Para obter mais informações,
consulte Criar um grupo de
patches e Adicionar um grupo de
patches a uma linha de base de
patches.
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Novos recursos do Parameter
Store (p. 1651)

O Parameter Store oferece os
seguintes novos recursos:
• Parâmetros avançados: agora,
o Parameter Store permite que
você configure individualmente
parâmetros para usar um
nível de parâmetros padrão
(o nível padrão) ou um nível
de parâmetros avançados.
Parâmetros avançados
oferecem uma cota de
tamanho maior para o valor do
parâmetro, uma cota superior
para o número de parâmetros
que você pode criar por Conta
da AWS e Região da AWS,
bem como a capacidade de
usar políticas de parâmetros.
Para obter mais informações
sobre parâmetros avançados,
consulte Sobre parâmetros
avançados do Systems
Manager.
• Políticas de parâmetros:
políticas de parâmetros ajudam
a gerenciar um conjunto
crescente de parâmetros,
permitindo atribuir critérios
específicos a um parâmetro,
como uma data de validade
ou vida útil. Políticas de
parâmetros são especialmente
úteis para forçar você a
atualizar ou excluir senhas
e dados de configuração
armazenados no Parameter
Store. Políticas de parâmetros
estão disponíveis apenas para
parâmetros que usam o nível
de parâmetros avançados.
Para obter mais informações,
consulte Trabalhar com
políticas de parâmetros.
• Maior throughput: agora,
você pode aumentar a cota
da throughput do Parameter
Store para um máximo
de 1.000 transações por
segundo. Para obter mais
informações, consulte
Aumentar a throughput do
Parameter Store.
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Atualizações para na seção
Automação (p. 1651)

A seção Automação foi
atualizada para melhorar a
performance de descoberta.
Além disso, três novos tópicos
foram adicionados à seção
Automação:

17 de abril de 2019

• Executar uma automação
manualmente (p. 490)
• Executar uma automação com
aprovadores (p. 436)
• Programar
automações (p. 467)
Criptografe dados da sessão
usando uma chave do AWS
KMS (p. 1651)

Por padrão, o Session Manager
4 de abril de 2019
usa o TLS 1.2 para criptografar
dados de sessão transmitidos
entre as máquinas locais de
usuários na sua conta e suas
instâncias do EC2. Agora, você
pode optar por criptografar
esses dados usando uma AWS
KMS key criada no AWS Key
Management Service. Você
pode usar uma chave criada
na sua Conta da AWS ou uma
que tenha sido compartilhada
com você por outra conta. Para
obter informações sobre como
especificar uma KMS para
criptografar dados de sessão,
consulte Ativar a criptografia de
chaves de sessão do AWS KMS
(console), Criar preferências do
Session Manager (AWS CLI) ou
Atualizar preferências do Session
Manager (AWS CLI).

Configurar notificações do
Amazon SNS para o AWS
Systems Manager (p. 1651)

Adição de instruções para
usar a AWS CLI ou o console
do Systems Manager para
configurar notificações do
Amazon SNS para o Run
Command e as tarefas do Run
Command registradas em
uma janela de manutenção.
Para obter mais informações,
consulte Configurar notificações
do Amazon SNS para o AWS
Systems Manager.
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Instâncias avançadas para
servidores e VMs em ambientes
híbridos (p. 1651)

O AWS Systems Manager
4 de março de 2019
oferece um nível de instâncias
padrão e um nível de instâncias
avançadas para servidores e
VMs no seu ambiente híbrido.
O nível de instâncias padrão
permite registrar no máximo
1.000 VMs ou servidores por
Conta da AWS por Região da
AWS. Se precisar registrar mais
de 1.000 servidores ou VMs em
uma única conta e região, use o
nível de instâncias avançadas.
Você pode criar quantas
instâncias quiser no nível de
instâncias avançadas, mas
todas as instâncias configuradas
para o Systems Manager estão
disponíveis mediante pagamento
conforme o uso. Instâncias
avançadas também permitem
que você se conecte às suas
máquinas híbridas usando
o AWS Systems Manager
Session Manager. O Session
Manager fornece acesso via shell
interativo às suas instâncias.
Para obter mais informações
sobre como permitir instâncias
avançadas, consulte Usar o nível
de instâncias avançadas.

Crie associações do
State Manager que usem
documentos do SSM
compartilhados (p. 1651)

Você pode criar associações
28 de fevereiro de 2019
do State Manager que usam
documentos de Comando
e Automação de runbooks
do SSM compartilhados de
outras Contas da AWS. Criar
associações usando documentos
compartilhados do SSM ajuda
a manter o Amazon EC2 e sua
infraestrutura híbrida em um
estado consistente, mesmo
quando as instâncias não
estiverem na mesma conta.
Para obter mais informações
sobre o compartilhamento de
documentos do SSM, consulte
Documentos do AWS Systems
Manager. Para obter informações
sobre como criar uma associação
do State Manager, consulte Criar
uma associação.
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Visualizar listas de eventos do
Systems Manager compatíveis
com as regras do Amazon
EventBridge (p. 1651)

O novo tópico Monitorar
eventos do Systems Manager
com o Amazon EventBridge
fornece um resumo dos vários
eventos emitidos pelo Systems
Manager para os quais você
pode configurar regras de
monitoramento de eventos no
EventBridge.

Adicionar tags ao criar recursos
do Systems Manager. (p. 1651)

Agora, o Systems Manager é
24 de fevereiro de 2019
compatível com a capacidade
de adicionar etiquetas a
determinados tipos de recurso
quando você os cria. Os recursos
que você pode marcar ao
criá-los com a AWS CLI ou
um SDK incluem janelas de
manutenção, linhas de base de
patch, parâmetros do Parameter
Store e documentos do SSM.
Você também pode atribuir tags
a uma instância gerenciada ao
criar uma ativação para ela.
Ao usar o console do Systems
Manager, você pode adicionar
tags a janelas de manutenção,
linhas de base de patches e
parâmetros.

Criação automática da função
do IAM para o Systems Manager
Inventory (p. 1651)

Anteriormente, era necessário
14 de fevereiro de 2019
criar uma função do AWS Identity
and Access Management (IAM)
e anexar políticas separadas
a essa função para visualizar
dados de inventário na página
Inventory Detail View (Exibição
de detalhes do inventário) no
console. Não é mais necessário
criar essa função ou anexar
políticas a ela. Quando você
escolhe um Remote Data Sync
na página Inventory Detail
View (Visualização de detalhes
do inventário), o Systems
Manager cria automaticamente
a função AmazonGlueServicePolicyForSSM
e atribui a política AmazonGlueServicePolicyForSSM{S3 bucket name} e a política
AWSGlueServiceRole a ela. Para
obter mais informações, consulte
Consultar dados de inventário de
várias regiões e contas.
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Demonstrações do Maintenance
Windows para atualizar o SSM
Agent (p. 1651)

Duas novas demonstrações
adicionadas à documentação do
Maintenance Windows. Essas
demonstrações detalham como
usar o console do Systems
Manager ou a AWS CLI para
criar uma janela de manutenção
que mantém o SSM Agent
atualizado automaticamente.
Para obter mais informações,
consulte Demonstrações de
Maintenance Windows.

11 de fevereiro de 2019

Usar parâmetros públicos do
Parameter Store (p. 1651)

Adição da uma seção rápida que
descreve parâmetros públicos
do Parameter Store. Para obter
mais informações, consulte Usar
parâmetros públicos do Systems
Manager.

31 de janeiro de 2019

Usar a AWS CLI para criar
preferências do Session
Manager (p. 1651)

Adição de instruções para usar a
AWS CLI para criar preferências
do Session Manager, como
CloudWatch Logs, opções de
registro em log de bucket do S3
e configurações de criptografia
da sessão. Para obter mais
informações, consulte Usar a
AWS CLI para criar preferências
do Session Manager.

22 de janeiro de 2019

Executar fluxos de trabalho
do Systems Manager
Automation usando o State
Manager (p. 1651)

Agora, o AWS Systems Manager
State Manager é compatível
com a criação de associações
que usam runbooks do SSM
Automation. Anteriormente,
o State Manager apenas era
compatível com documentos
command e policy e , ou seja,
somente era possível criar
associações direcionadas a
instâncias gerenciadas. Com
o suporte para runbooks de
automação do SSM, agora
é possível criar associações
direcionadas a diferentes tipos
de recursos da AWS. Para obter
mais informações, consulte
Executar os fluxos de trabalho
do Systems Manager Automation
usando o State Manager.

22 de janeiro de 2019
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Atualizações de referência para
expressões de cron e rate e
opções de programação da
janela de manutenção (p. 1651)

O tópico de referência
Expressões cron e rate para o
Systems Manager foi revisado.
A nova versão fornece mais
exemplos e explicações
melhores de como usar
expressões cron e rate para
programar as associações da
janela de manutenção e do
State Manager. Além disso, o
novo tópico Programação do
Maintenance Windows e opções
de período ativo explica como
as várias opções relacionadas
à programação das janelas de
manutenção (Data de início,
Data de término, Fuso horário,
Frequência de programação) se
relacionam entre si.

6 de dezembro de 2018

Atualizações do tópico de
pré-requisitos do Systems
Manager (p. 1651)

O tópico Pré-requisitos do
Systems Manager foi atualizado
para fornecer informações
sobre as versões de sistemas
operacionais compatíveis
em um formato tabular mais
detalhado, juntamente com
outras alterações na página para
melhorar a legibilidade.

4 de dezembro de 2018

Ativar o registro da depuração do
SSM Agent (p. 1651)

Você pode habilitar o log
30 de novembro de 2018
de depuração do SSM
Agent editando o arquivo
seelog.xml.template na instância
gerenciada. Para obter mais
informações, consulte Ativar o log
de depuração do SSM Agent.

Suporte para arquiteturas de
processador ARM64 (p. 1651)

O AWS Systems Manager
agora oferece suporte a
versões ARM64 dos sistemas
operacionais Amazon Linux
2, Red Hat Enterprise Linux
7.6 e Ubuntu Server (18.04
LTS e 16.04 LTS). Para obter
mais informações, consulte as
instruções de instalação do
Amazon Linux 2, RHEL e Ubuntu
Server 18.04 e 16.04 LTS com
pacotes Snap. Para obter mais
informações sobre o tipo de
instância A1, consulte Instâncias
de uso geral no Manual do
usuário do Amazon EC2 para
instâncias do Linux.
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Criar e implantar pacotes
usando o AWS Systems
ManagerDistributor (p. 1651)

Usando o AWS Systems
20 de novembro de 2018
Manager Distributor, você
empacota seu próprio
software ou encontra pacotes
de software de agente
fornecidos pela AWS, como o
AmazonCloudWatchAgentAWS
Systems Manager, para instalar
em instâncias gerenciadas do
Distributor. O publica recursos,
como pacotes de software, para
instâncias gerenciadas do AWS
Systems Manager. A publicação
de um pacote anuncia versões
específicas do documento
do pacote: um documento do
Systems Manager que você
cria quando adiciona o pacote
no Distributor para instâncias
gerenciadas, identificado por
IDs de instância gerenciada,
IDs da Conta da AWS, tags ou
de uma Região da AWS. Para
mais informações, consulte AWS
Systems ManagerDistributor.

Simultaneamente, execute os
fluxos de trabalho de automação
do AWS Systems Manager
em várias Regiões da AWS e
Contas da AWS em uma conta
central (p. 1651)

Você pode executar
19 de novembro de 2018
simultaneamente fluxos de
trabalho de automação do
AWS Systems Manager em
várias Regiões da AWS e
Contas da AWS ou em unidades
organizacionais da AWS (UOs)
em uma conta de gerenciamento
de automação. Executar
simultaneamente Automações
em várias regiões e contas ou
UOs reduz o tempo necessário
para administrar seus recursos
da AWS, ao mesmo tempo em
que melhora a segurança do seu
ambiente de computação. Para
obter mais informações, consulte
Executar fluxos de trabalho do
Automation em várias Regiões da
AWS e Contas da AWS.
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Consultar dados de inventário de
váriosRegiões da AWSeContas
da AWS (p. 1651)

O Systems Manager Inventory
integra-se ao Amazon Athena
para ajudar você a consultar
dados de inventário de várias
Regiões da AWS e Contas
da AWS. A integração com o
Athena usa a sincronização
de dados dos recursos para
que você possa visualizar os
dados do inventário de todas
as instâncias gerenciadas na
página Inventory Detailed View
(Visualização detalhada do
inventário) no console do AWS
Systems Manager. Para obter
mais informações, consulte
Consultar dados de inventário de
várias regiões e contas.

Criar associações do State
Manager que executam arquivos
MOF (p. 1651)

Você pode executar arquivos
15 de novembro de 2018
Managed Object Format (MOF)
para impor um estado desejado
nas instâncias gerenciadas do
Windows Server com o State
Manager usando o documento do
SSM, AWS-ApplyDSCMofs. O
documento AWS-ApplyDSCMofs
tem dois modos de execução:
Com o primeiro modo, você pode
configurar a associação para
verificar e relatar se as instâncias
gerenciadas estão atualmente
no estado desejado definido nos
arquivos MOF especificados.
No segundo modo, você pode
executar os arquivos MOF
e alterar a configuração de
suas instâncias com base nos
recursos e seus valores definida
nos arquivos MOF. OAWSApplyDSCMofspermite que
você faça download e execute
arquivos de configuração MOF
no Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), em um
compartilhamento local ou
em um site seguro com um
domínio HTTPS. Para obter
mais informações, consulte
Criar associações que executam
arquivos MOF.
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Restringir o acesso
administrativo em sessões do
Session Manager (p. 1651)

As sessões do Session Manager 13 de novembro de 2018
são executadas usando as
credenciais de uma conta
de usuário que é criada com
permissões de administrador
ou de raiz padrão chamadas
ssm-user. As informações
sobre como restringir o controle
administrativo dessa conta agora
estão disponíveis no tópico Ativar
ou desativar as permissões
administrativas da conta do ssmuser.

Referência de exemplos
de YAML em ações de
automação (p. 1651)

A Referência de ações de
automação agora inclui um
exemplo de YAML para cada
ação que já inclui um exemplo
JSON.

Atribuir níveis de gravidade
de conformidade a
associações (p. 1651)

Agora você pode atribuir níveis
26 de outubro de 2018
de gravidade da conformidade a
associações do State Manager.
Esses níveis de gravidade
são relatados no painel de
conformidade e também podem
ser usados para filtrar seus
relatórios de conformidade. Os
níveis de gravidade que você
pode atribuir incluem Crítico, Alto,
Médio, Baixo e Não especificado.
Para obter mais informações,
consulte Criar uma associação
(console).

Usar destinos e controles de
taxa com automação e State
Manager (p. 1651)

Controle a execução de
Automações e associações
do State Manager em sua
frota de recursos usando
destinos, simultaneidade e
limites de erro. Para obter mais
informações, consulte Usar
destinos e controles de taxa para
executar fluxos de trabalho de
automação em uma frota e Usar
destinos e controles de taxa com
associações do State Manager.
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Especificar os períodos
ativos e fusos horários
internacionais para janelas de
manutenção (p. 1651)

Você também pode especificar
datas anteriores e posteriores
(data de início e data de
término) em que uma janela
de manutenção não deverá
ser executada, bem como o
fuso horário internacional no
qual basear a programação da
janela de manutenção. Para
obter mais informações, consulte
Criar uma janela de manutenção
(console) e Atualizar uma janela
de manutenção (AWS CLI).

9 de outubro de 2018

Manter uma lista personalizada
de patches para sua linha de
base de patch em um bucket do
S3 (p. 1651)

Com o novo parâmetro
“InstallOverrideList” no
documento de comando do
SSMAWS-RunPatchBaseline,
você pode especificar um URL
de estilo caminho do Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) para uma lista de patches a
serem instalados. Esta lista de
instalação de patches mantida
em um bucket do S3 no formato
YAML substitui os patches
especificados pela linha de base
de patch padrão. Para obter mais
informações, consulte Nome do
parâmetro: InstallOverrideList.

5 de outubro de 2018

Mais controle sobre se as
dependências de patches são
instaladas (p. 1651)

Anteriormente, se um patch em
sua lista de patches rejeitados
fosse identificado como uma
dependência de outro patch,
continuaria a ser instalado.
Agora, você pode escolher
se deseja instalar essas
dependências ou impedir que
sejam instaladas. Para obter
mais informações, consulte Criar
uma linha de base de patches.

5 de outubro de 2018

Criar fluxos de trabalho
de automação dinâmicos
com ramificações
condicionais (p. 1651)

A ação de automação
aws:branch permite que você
crie um fluxo de trabalho de
Automação dinâmico que avalia
várias opções em uma única
etapa e, em seguida, salta
para outra etapa no runbook
de automação com base nos
resultados da avaliação. Para
obter mais informações, consulte
Criar fluxos de trabalho de
automação dinâmicos com
ramificações condicionais.

26 de setembro de 2018
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Usar a AWS CLI para atualizar
as preferências do Session
Manager (p. 1651)

As instruções para usar a CLI
para atualizar as preferências
do Session Manager, como
opções de log do CloudWatch
Logs e de buckets do S3, foram
adicionadas ao Guia do usuário
do AWS Systems Manager. Para
obter informações, consulte
Usar a AWS CLI para atualizar
as preferências do Session
Manager.

Configurar opções de patches
com a nova página “Configurar
patches” (p. 1651)

O Patch Manager foi atualizado
22 de setembro de 2018
com um novo sistema para
definir as configurações de patch.
Na página Configure patching
(Configurar a aplicação de
patches), você pode especificar
várias opções de patches em um
único local, inclusive associando
uma janela de manutenção a
uma configuração de patches
e alterando a linha de base de
patch associada a um grupo
de patches. Para obter mais
informações, consulte Sobre
configurações de patches e Criar
uma configuração de patches.

Requisito do SSM Agent
atualizado para Session
Manager (p. 1651)

O Session Manager agora requer
o SSM Agent versão 2.3.68.0
ou posterior. Para obter mais
informações sobre pré-requisitos
do Session Manager, consulte
Pré-requisitos completos do
Session Manager.
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Gerenciar instâncias sem abrir
portas de entrada ou manter
bastion hosts usando Session
Manager (p. 1651)

Usando o Session Manager,
11 de setembro de 2018
um recurso do AWS Systems
Manager totalmente gerenciado,
você pode gerenciar suas
instâncias do EC2 por meio de
um shell baseado em navegador
interativo de um clique por
meio da AWS CLI. O Session
Manager fornece gerenciamento
de instâncias seguro e auditável
sem a necessidade de abrir
portas de entrada, manter bastion
hosts ou gerenciar chaves SSH.
O Session Manager também
facilita a conformidade com
políticas corporativas que
exigem acesso controlado a
instâncias, práticas rígidas de
segurança e logs totalmente
auditáveis com detalhes de
acesso a instâncias, sem deixar
de fornecer aos usuários finais
acesso simples de um clique a
suas instâncias do EC2. Para
obter mais informações, consulte
Saiba mais sobre o Session
Manager.

Invocar outros Serviços
da AWS em um fluxo de
trabalho do Systems Manager
Automation (p. 1651)

Você pode invocar outros
28 de agosto de 2018
Serviços da AWS e outros
recursos do Systems Manager
em seu fluxo de trabalho do
Automation, usando três novas
ações do Automation (ou plugins)
em seus runbooks. Para obter
mais informações, consulte
Invocar outros Serviços da
AWS em um fluxo de trabalho
do Automation do Systems
Manager.

Usar chaves de condição
específicas do Systems Manager
em políticas do IAM (p. 1651)

O tópico Especificar condições
em uma política foi atualizado
para listar as chaves de condição
do IAM para o Systems Manager
que você pode incorporar em
políticas. Você pode usar essas
chaves para especificar as
condições sob as quais uma
política deve entrar em vigor. O
tópico também inclui links para
políticas de exemplo e outros
tópicos relacionados.
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Agregar dados do inventário
com grupos para ver quais
instâncias estão e quais não
estão configuradas para coletar
um tipo de inventário (p. 1651)

Os grupos permitem que
16 de agosto de 2018
você veja rapidamente uma
contagem de quais instâncias
gerenciadas estão e quais não
estão configuradas para coletar
um ou mais tipos de inventário.
Com grupos, você especifica um
ou mais tipos de inventário e um
filtro que usa o operador exists.
Para obter mais informações,
consulte Agregar dados de
inventário.

Exibir o histórico e o controle
de alterações do inventário
e da conformidade de
configuração (p. 1651)

Agora, você pode visualizar
o histórico e o controle de
alterações do inventário
coletados em suas instâncias
gerenciadas. Você também pode
visualizar o histórico e o controle
de alterações da aplicação de
patches do Patch Manager e as
associações do State Manager
relatadas pela conformidade
da configuração. Para obter
mais informações, consulte
Visualizar o histórico e o controle
de alterações do inventário.

9 de agosto de 2018

O Parameter Store integra-se ao
Secrets Manager (p. 1651)

O Parameter Store agora está
integrado ao AWS Secrets
Manager para que você possa
recuperar segredos do Secrets
Manager ao usar outros Serviços
da AWS que já oferecem suporte
a referências a parâmetros
do Parameter Store. Esses
serviços incluem o Amazon EC2,
o Amazon Elastic Container
Service,AWS Lambda,AWS
CloudFormation,AWS
CodeBuild,AWS CodeDeploye
outros recursos do Systems
Manager. Usando o Parameter
Store para referenciar segredos
do Secrets Manager, você
cria um processo consistente
e seguro para chamar e usar
segredos e referenciar dados
no código e nos scripts de
configuração. Para obter
informações, consulte Fazer
referência a segredos do AWS
Secrets Manager em parâmetros
do Parameter Store.

26 de julho de 2018
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Anexe rótulos aos parâmetros do
Parameter Store (p. 1651)

Um rótulo de parâmetro é um
alias definido pelo usuário
para ajudar você a gerenciar
diferentes versões de um
parâmetro. Quando você
modifica um parâmetro, o
Systems Manager salva
automaticamente uma nova
versão e incrementa o número
da versão em um. Um rótulo
pode ajudar você a lembrar-se
do objetivo de uma versão de
parâmetro quando houver várias
versões. Para obter informações,
consulte Rotular parâmetros.

Criar fluxos de trabalho de
automação dinâmicos (p. 1651)

Por padrão, as etapas (ou
18 de julho de 2018
ações) que você define na seção
mainSteps de um runbook de
automação são executadas em
ordem sequencial. Depois que
uma ação é concluída, a próxima
ação especificada na seção
mainSteps começa. Com essa
versão, agora é possível criar
fluxos de trabalho de automação
que executam ramificações
condicionais. Isso significa que
você pode criar fluxos de trabalho
de automação que respondem
dinamicamente a alterações
nas condições e saltam para
determinada etapa. Para obter
informações, consulte Criar
fluxos de trabalho de automação
dinâmicos.

O SSM Agent agora é préA partir das instâncias criadas
instalado no Ubuntu Server 16.04 com Ubuntu Server 16.04 AMIs
AMIs usando Snap (p. 1651)
identificadas com 20180627,
o SSM Agent é pré-instalado
usando pacotes Snap. Em
instâncias criadas por AMIs
anteriores, você deve continuar
usando pacotes do instalador
deb. Para obter informações,
consulte Sobre instalações do
SSM Agent em instâncias do
Ubuntu Server 16.04 de 64 bits.
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Revisar as permissões mínimas
do S3 exigidas pelo SSM
Agent (p. 1651)

O novo tópico Permissões
mínimas do bucket do S3
para o SSM Agent fornece as
informações sobre os buckets do
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) que os recursos
podem precisar acessar para
executar operações do Systems
Manager. Você pode especificar
esses buckets em uma política
personalizada, se quiser limitar
o acesso ao bucket do S3 para
um perfil de instância ou um
endpoint da VPC para o mínimo
necessário para usar o Systems
Manager.

5 de julho de 2018

Visualizar o histórico de
execução completo de
determinado ID de associação do
State Manager (p. 1651)

O novo tópico Visualizar
históricos de associação
descreve como visualizar
todas as execuções de um
determinado ID de associação e
os detalhes da execução de um
ou mais recursos.

2 de julho de 2018

O Patch Manager apresenta o
suporte para o Amazon Linux
2 (p. 1651)

Agora, você pode usar o Patch
Manager para aplicar patches às
instâncias do Amazon Linux 2.
Para obter informações gerais
sobre suporte de sistemas
operacionais para o Patch
Manager, consulte Patch
Manager prerequisites (Prérequisitos do gerenciador de
patches). Para obter informações
sobre os pares de chave-valor
compatíveis com o Amazon
Linux 2 ao definir um filtro de
patch, consulte PatchFilter na
Referência da API AWS Systems
Manager.

26 de junho de 2018

Envie a saída de comando
ao Amazon CloudWatch
Logs (p. 1651)

Novo tópicoConfigurar o Amazon
CloudWatch Logs paraRun
Commanddescreve como
enviarRun CommandSaída do
CloudWatch Logs.

18 de junho de 2018
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Criar ou excluir rapidamente
a sincronização de
dados de recursos para
inventário usando o AWS
CloudFormation (p. 1651)

Você também pode usar o
11 de junho de 2018
AWS CloudFormation para criar
ou excluir uma sincronização
de dados de recursos para o
Systems Manager Inventory.
Para usar AWS CloudFormation,
adicione o recurso
AWS::SSM::ResourceDataSync
ao seu modelo de AWS
CloudFormation. Para obter
mais informações, consulte
Trabalhar com modelos do AWS
CloudFormation no Manual do
usuário do AWS CloudFormation.
Você também pode criar
manualmente uma sincronização
de dados dos recursos para o
inventário, como descrito em
Configurar a sincronização
de dados de recursos para o
inventário.

As notificações de atualização
do Manual do usuário do
AWS Systems Manager já
estão disponíveis por meio de
RSS (p. 1651)

A versão HTML do Guia do
usuário do Systems Manager
agora oferece suporte a um
feed RSS das atualizações
que estão documentadas
na página Histórico de
atualizações da documentação
do Systems Manager. O
feed RSS inclui atualizações
feitas em junho de 2018, e
posterior. As atualizações
anunciadas anteriormente ainda
estão disponíveis na página
Histórico de atualizações da
documentação do Systems
Manager. Use o botão RSS no
menu superior do painel para
assinar o feed.

Especificar um código de saída
em scripts para reinicializar
instâncias gerenciadas (p. 1651)

O novo tópico Reinicializar
3 de junho de 2018
instâncias gerenciadas de scripts
descreve como instruir o Systems
Manager a reinicializar instâncias
gerenciadas especificando um
código de saída em scripts
que você executa com o Run
Command.

Crie um evento no Amazon
EventBridge sempre que o
inventário personalizado for
excluído (p. 1651)

O novo tópico Visualizar ações
1º de junho de 2018
de exclusão de inventário no
EventBridge descreve como
configurar o Amazon EventBridge
para criar um evento sempre que
um usuário excluir o inventário
personalizado.
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Atualizações antes de junho de 2018
A tabela a seguir descreve alterações importantes em cada versão do Guia do usuário do AWS Systems
Manager antes de junho de 2018.
Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Inventário de todas
as instâncias
gerenciadas na sua
Conta da AWS

Você pode criar facilmente um inventário de todas as
instâncias gerenciadas na sua Conta da AWS por meio de
uma associação de inventário global. Para mais informações,
consulte Inventário de todos os nós gerenciados na sua Conta
da AWS (p. 900).

3 de maio de
2018

Note
As associações globais de inventário estão disponíveis
no SSM Agent versão 2.0.790.0 ou posterior. Para
obter informações sobre como atualizar o SSM Agent
nas suas instâncias, consulte Atualizar o SSM Agent
usando Run Command (p. 1038).
SSM Agent instalado
por padrão no Ubuntu
Server 18

O SSM Agent é instalado, por padrão, nas AMIs 18.04 LTS de
64 bits e 32 bits do Ubuntu Server.

2 de maio de
2018

Novo tópico

O novo tópico Executar comandos usando o parâmetro
de versão de documento (p. 1043) descreve como usar o
parâmetro de versão do documento para especificar a versão
de um documento do SSM a ser usada quando o comando é
executado.

1º de maio de
2018

Novo tópico

O novo tópico Excluir inventário personalizado (p. 920)
descreve como excluir dados de Inventário personalizado do
Amazon S3 usando a AWS CLI. O tópico também descreve
como usar a opção SchemaDeleteOption para gerenciar o
inventário personalizado desativando ou excluindo um tipo de
inventário personalizado. Este novo recurso usa a operação de
API DeleteInventory.

19 de abril de
2018

Notificações do
Amazon SNS para
SSM Agent

Você pode se inscrever em um tópico do Amazon SNS para
receber notificações quando uma nova versão do SSM Agent
estiver disponível. Para mais informações, consulte Assinar as
notificações do SSM Agent (p. 143).

9 de abril de
2018

Suporte à aplicação
de patches do
CentOS

O Systems Manager agora oferece suporte à aplicação de
patches em instâncias do CentOS. Para obter informações
sobre as versões com suporte do CentOS, consulte
Pré-requisitos da Patch Manager (p. 1141). Para obter
mais informações sobre como a aplicação de patches
funciona, consulte Como operações do Patch Manager
funcionam (p. 1143).

29 de março
de 2018

Nova seção

Para fornecer uma única origem de informações de referência
no Guia do usuário do AWS Systems Manager, uma
nova seção foi introduzida, Referência do AWS Systems

15 de março
de 2018
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Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Manager (p. 1623). Conteúdo adicional será adicionado a esta
seção conforme disponibilizado.
Novo tópico

O novo tópico Sobre formatos de nomes de pacotes para
listas de patches aprovados e rejeitados (p. 1217) detalha
os formatos de nomes de pacotes que você pode inserir nas
listas de patches aprovados e rejeitados para uma linha de
base de patches personalizados. Os formatos de exemplo são
fornecidos para cada tipo de sistema operacional com suporte
do Patch Manager.

9 de março de
2018

Novo tópico

O Systems Manager agora se integra aoChef InSpec. InSpec
é um framework de tempo de execução de código aberto
que permite criar perfis legíveis no GitHub ou no Amazon
S3. Em seguida, você pode usar o Systems Manager para
executar verificações de compatibilidade e visualizar instâncias
compatíveis e não compatíveis. Para mais informações,
consulte Usar os perfis do Chef InSpec com o Systems
Manager Compliance (p. 1586).

7 de março de
2018

Novo tópico

O novo tópico Usar funções vinculadas ao serviço do Systems
27 de
Manager (p. 1491) descreve como usar uma função vinculada a fevereiro de
serviços do AWS Identity and Access Management (IAM) com
2018
o Systems Manager. No momento, as funções vinculadas ao
serviço são necessárias apenas ao usar o Systems Manager
Inventory para coletar metadados sobre tags e grupos de
recursos.
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Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Tópicos novos e
atualizados

Agora, você pode usar o Patch Manager para instalar patches
que estão em um repositório de origem diferente do padrão
configurado na instância. Isso é útil para instalar patches em
instâncias com atualizações não relacionadas à segurança,
com o conteúdo do Personal Package Archives (PPA) para o
Ubuntu Server, com atualizações para aplicativos corporativos
internos, etc. Especifique os repositórios de origem de patches
alternativos ao criar uma linha de base de patch personalizada.
Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:

6 de fevereiro
de 2018

• Como especificar um repositório de origem de patches
alternativo (Linux) (p. 1149)
• Trabalhando com linhas de base de patch personalizadas
(console) (p. 1262)
• Criar uma linha de base de patch com repositórios
personalizados para diferentes versões do SO (p. 1283)
Além disso, agora você pode usar Patch Manager para
corrigir instâncias SUSE Linux Enterprise Server. Patch
Manager suporta aplicação de patches SLES 12.* (somente
64 bits). Para obter mais informações, consulte as informações
específicas do SLES nos tópicos a seguir:
• Como os patches de segurança são selecionados (p. 1144)
• Como os patches são instalados (p. 1152)
• Como as regras de linha de base de patch funcionam no
SUSE Linux Enterprise Server (p. 1173)
Novo tópico

O novo tópico Atualizar o módulo de solicitações em Python
em instâncias Amazon Linux que usam um servidor de
proxy (p. 124) fornece instruções para garantir que as
instâncias criadas usando uma AMI do Amazon Linux foram
atualizadas com uma versão atual do módulo requests do
Python. Esse requisito serve para garantir a compatibilidade
com o Patch Manager.

12 de janeiro
de 2018

Novo tópico

O novo tópico Sobre documentos do SSM para aplicação
de patches em nós gerenciados (p. 1176) descreve os sete
documentos do SSM disponíveis para ajudar você a manter
suas instâncias gerenciadas protegidas com as mais recentes
atualizações relacionadas à segurança.

10 de janeiro
de 2018

Atualizações
importantes sobre o
suporte do Linux

Vários tópicos foram atualizados com as seguintes
informações:

9 de janeiro
de 2018

• Por padrão, o SSM Agent é instalado em AMIs do Amazon
Linux Base de 09/2017 e posteriores.
• Você deve instalar manualmente o SSM Agent em outras
versões do Linux, incluindo imagens que não sejam base,
como AMIs otimizadas para o Amazon ECS.

1741

AWS Systems Manager Guia do usuário
Atualizações antes de junho de 2018

Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Novo tópico

Um novo tópico, Sobre o documento do SSM do AWSRunPatchBaseline (p. 1181), oferece detalhes sobre como
este documento do SSM funciona nos sistemas Windows e
Linux. Oferece também informações sobre os dois parâmetros
disponíveis no documento AWS-RunPatchBaseline,
Operation e Snapshot ID.

5 de janeiro
de 2018

Novos tópicos

Uma nova seção, Como operações do Patch Manager
funcionam (p. 1143), oferece detalhes técnicos que explicam
como o Patch Manager determina quais patches de segurança
devem ser instalados e como ele os instala em cada sistema
operacional compatível. Oferece também informações sobre
como as regras de linha de base de patch funcionam em
diferentes distribuições do sistema operacional Linux.

2 de janeiro
de 2018

Referência de ações
de automação do
Systems Manager
reintitulada e movida
de lugar

Com base no feedback dos clientes, a referência de ações
de automação agora é chamada de referência do runbook
do Systems Manager Automation. Além disso, mudamos a
referência para Recursos compartilhados > nó Documentos
para que fique mais próximo do Referência de plugins do
Systems Manager (p. 1389). Para mais informações, consulte
Referência de ações do Systems Manager Automation (p. 496).

20 de
dezembro de
2017

Novo capítulo sobre
monitoramento e novo
conteúdo

Um novo capítulo, Monitorar o AWS Systems
Manager (p. 1511), fornece instruções para enviar métricas
e dados de log para o Amazon CloudWatch Logs. Um novo
tópico, Enviar logs de nós para o CloudWatch Logs unificado
(agente do CloudWatch) (p. 1512), fornece instruções para a
migração de tarefas de monitoramento somente em instâncias
do Windows Server de 64 bits, do SSM Agent para o agente do
CloudWatch.

14 de
dezembro de
2017

Novo capítulo

Um novo capítulo, Identity and Access Management para
o AWS Systems Manager (p. 1457), fornece informações
completas sobre como usar o AWS Identity and Access
Management (IAM) e o AWS Systems Manager para ajudar
no acesso seguro aos seus recursos por meio do uso de
credenciais. Essas credenciais fornecem as permissões
necessárias para acessar recursos da AWS, como acessar
dados armazenados em buckets do S3 e enviar comandos e ler
tags em instâncias do EC2.

11 de
dezembro de
2017

Alterações na
navegação à
esquerda

Alteramos cabeçalhos na navegação à esquerda deste guia
do usuário para que correspondam aos cabeçalhos no novo
console do AWS Systems Manager.

8 de
dezembro de
2017
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Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Várias alterações no
re: Invent 2017

• Lançamento oficial do AWS Systems Manager: o AWS
Systems Manager (anteriormente Amazon EC2 Systems
Manager) é uma interface unificada que permite centralizar
dados operacionais facilmente e automatizar tarefas em
recursos da AWS. Você pode acessar o novo console do
AWS Systems Manager aqui. Para obter mais informações,
consulte O que é o AWS Systems Manager? (p. 1).
• Compatibilidade com o YAML: você pode criar documentos
do SSM no YAML. Para mais informações, consulte
Documentos do AWS Systems Manager (p. 1361).

29 de
novembro de
2017

Uso do Run
Command para tirar
snapshots de volumes
do EBS

Com o Run Command, é possível gerar snapshots consistentes
com a aplicação de todos os volumes do Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) anexados a suas instâncias Windows
do Amazon EC2. O processo de snapshot usa o Serviço de
Cópias de Sombra de Volume (VSS) do Windows para fazer
backups no nível da imagem das aplicações que reconhecem o
VSS, incluindo os dados de transações pendentes entre essas
aplicações e o disco. Além disso, você não precisa desligar
as instâncias ou desconectá-las quando precisar fazer backup
de todos os volumes anexados. Para obter mais informações,
consulte Tirar snapshots ativados pelo Microsoft VSS usando
o AWS Systems Manager no Guia do usuário do Amazon EC2
para instâncias do Windows.

20 de
novembro de
2017

Segurança
aprimorada do
Systems Manager
disponível por meio de
endpoints da VPC

Você pode melhorar a postura de segurança de suas instâncias
gerenciadas (incluindo instâncias gerenciadas em seu
ambiente híbrido) ao configurar o Systems Manager para usar
um endpoint da VPC de interface. Os endpoints da interface
são habilitados pelo PrivateLink, tecnologia que permite que
você acesse privadamente APIs do Amazon EC2 e do Systems
Manager usando endereços IP privados. O PrivateLink
restringe todo o tráfego de rede entre instâncias gerenciadas, o
Systems Manager e o EC2 e a rede da Amazon (as instâncias
gerenciadas não têm acesso à Internet). Além disso, você não
precisa de um Internet gateway, de um dispositivo NAT ou
de um gateway privado virtual. Para obter mais informações,
consulte (Recomendado) Criar um endpoint da VPC (p. 30).

7 de
novembro de
2017
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Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Recurso de inventário
para arquivos,
serviços, funções do
Windows e o Registro
do Windows

O SSM Inventory agora comporta a coleta das seguintes
informações de suas instâncias gerenciadas.

6 de
novembro de
2017

• Arquivos: nome, tamanho, versão, data de instalação, horário
de modificação e último acesso etc.
• Serviços: nome, nome de exibição, status, serviços
dependentes, tipo de serviço, tipo de início etc.
• Registro do Windows: caminho da chave do registro, nome
do valor, tipo de valor e valor.
• Funções do Windows: nome, nome de exibição, caminho,
tipo de recurso, estado de instalação etc.
Antes de tentar coletar informações para esses tipos de
inventário, atualize o SSM Agent nas instâncias em que deseja
gerar inventário. Ao executar a versão mais recente do SSM
Agent, você garante que pode coletar metadados para todos
os tipos de inventário comportados. Para obter informações
sobre como atualizar o SSM Agent usando o State Manager,
consulte Demonstração: atualizar automaticamente o SSM
Agent (CLI) (p. 1136).
Para obter mais informações sobre inventário, consulte Saiba
mais sobre o Systems Manager Inventory (p. 884).

Atualizações na
documentação de
automação

Correção de vários problemas nas informações sobre
definição e configuração de acesso ao Systems Manager
Automation. Para mais informações, consulte Configurar a
automação (p. 424).
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Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Integração do GitHub
e do Amazon S3

Executar scripts remotos: o Systems Manager agora comporta
download e execução de scripts em repositório privado ou
público do GitHub e no Amazon S3. Usando o documento
AWS-RunRemoteScript predefinido do SSM ou o plugin
aws:downloadContent em um documento personalizado do
SSM, você pode executar playbooks e scripts do Ansible no
Python, Ruby ou PowerShell, entre outros. Essas alterações
promovem ainda mais a infraestrutura como código quando
você usa o Systems Manager para automatizar a configuração
e a implantação de instâncias do EC2 e instâncias gerenciadas
on-premises em seu ambiente híbrido. Para obter mais
informações, consulte Executar scripts do GitHub (p. 1580) e
Executar scripts no Amazon S3 (p. 1572).

26 de outubro
de 2017

Crie documentos compostos do SSM: agora o Systems
Manager comporta a execução de um ou mais documentos
secundários do SSM usando um documento primário do SSM.
Esses documentos primários que executam outros documentos
são chamados de documentos compostos. Os documentos
compostos permitem criar e compartilhar um conjunto
padrão de documentos secundários do SSM nas contas da
Contas da AWS para tarefas comuns, como inicialização de
software antivírus ou integração de domínio de instâncias.
Você pode executar documentos compostos e secundários
armazenados no Systems Manager, GitHub ou Amazon S3.
Ao criar um documento composto, você poderá executá-lo
usando o documento AWS-RunDocument predefinido do
SSM. Para obter mais informações, consulte Criar documentos
compostos (p. 1434) e Executar documentos do Command do
Systems Manager a partir de locais remotos (p. 1450).
Referência de plugins de documentos do SSM: para facilitar
o acesso, tiramos a Referência de plugins do SSM para
documentos do SSM da Referência de API do Systems
Manager e transferimos para o Guia do Usuário. Para mais
informações, consulte Referência de plugins do Systems
Manager (p. 1389).
Compatibilidade com
versões de parâmetro
no Parameter Store

Agora, ao editar um parâmetro, o Parameter Store itera
24 de outubro
automaticamente o número da versão com um incremento
de 2017
de 1. Você pode especificar o nome de um parâmetro e um
número de versão específico em chamadas de API e em
documentos do SSM. Se não especificar um número de versão,
o sistema usará automaticamente a versão mais recente.
As versões de parâmetro fornecem uma camada de proteção
para o caso de um parâmetro ser alterado acidentalmente.
Você pode visualizar os valores de todas as versões e
consultar versões anteriores, se necessário. Você pode
também usar versões de parâmetro para ver quantas vezes
um parâmetro mudou ao longo de um período. Para mais
informações, consulte Como trabalhar com versões de
parâmetros (p. 356).
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Support para
marcação de
documentos do
Systems Manager

Agora você pode usar a API AddTagsToResource, a AWS
CLI ou o AWS Tools for PowerShell para marcar documentos
do Systems Manager com pares de chave/valor. A marcação
ajuda a identificar rapidamente recursos específicos com base
nas tags que você atribuiu a eles. Além disso, há suporte
para a marcação em instâncias gerenciadas, janelas de
manutenção, parâmetros do Parameter Store e linhas de base
de patches. Para obter mais informações, consulte Marcar
documentos do Systems Manager (p. 1598).

3 de outubro
de 2017

Diversas atualizações
de documentação
para corrigir erros ou
atualizar conteúdo
com base em
comentários

• Atualização de Configurar o AWS Systems Manager para
ambientes híbridos (p. 34) com informações para o Raspbian
Linux.
• Atualizado o Configurar o AWS Systems Manager para
instâncias do EC2 (p. 16) com o novo requisito para
instâncias do Windows Server. O SSM Agent requer
o Windows PowerShell 3.0 ou posterior para executar
determinados documentos do Windows Server em
instâncias do AWS-ApplyPatchBaseline (por exemplo,
o documento herdado do SSM ). Verifique se as suas
instâncias do Windows Server estão executando o Windows
Management Framework 3.0 ou posterior. O framework
inclui o PowerShell. Para obter mais informações, consulte o
Windows Management Framework 3.0.

2 de outubro
de 2017

Solução de problemas
de instâncias
do Windows
inacessíveis usando
o fluxo de trabalho
de Automação
EC2Rescue

O EC2Rescue pode ajudar a diagnosticar e solucionar
problemas em instâncias do Amazon EC2 no Windows
Server. Você pode executar a ferramenta como um fluxo
de trabalho do Systems Manager Automation usando o
documento AWSSupport-ExecuteEC2Rescue. O documento
AWSSupport-ExecuteEC2Rescue foi projetado para realizar
uma combinação de ações do Systems Manager, ações do
AWS CloudFormation e funções do Lambda que automatizam
as etapas normalmente necessárias para usar EC2Rescue.
Para mais informações, consulte Executar a ferramenta
EC2Rescue em instâncias inacessíveis (p. 701).

29 de
setembro de
2017

SSM Agent Instalado
por padrão no
Amazon Linux

Por padrão, o SSM Agent é instalado em AMIs do Amazon
Linux de 09/2017 e posteriores. Instale manualmente o SSM
Agent em outras versões do Linux, conforme descrito em
Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para
Linux (p. 79).

27 de
setembro de
2017

1746

AWS Systems Manager Guia do usuário
Atualizações antes de junho de 2018

Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Melhorias no Run
Command

O Run Command contém as melhorias a seguir.

12 de
setembro de
2017

• Você pode restringir a execução do comando para instâncias
específicas criando uma política de usuário do IAM que inclui
uma condição de que o usuário só pode executar comandos
em instâncias que são marcadas com tags específicas do
Amazon EC2. Para mais informações, consulte Restringir o
acesso ao Run Command com base em etiquetas (p. 1033).
• Você tem mais opções para definir destinos para instâncias
usando tags do Amazon EC2. Agora, você pode especificar
várias chaves de rótulo e vários valores de tag ao enviar
comandos. Para mais informações, consulte Usar destinos
e controles de taxa para enviar comandos para uma
frota (p. 1045).

Systems Manager
com suporte no
Raspbian

Agora, o Systems Manager pode ser executado em dispositivos
Raspbian Jessie e Raspbian Stretch, incluindo o Raspberry Pi
(32 bits).

7 de setembro
de 2017

Enviar
automaticamente
os logs do SSM
Agent para o Amazon
CloudWatch Logs

Agora, você pode fazer uma alteração de configuração simples
em suas instâncias para que o SSM Agent envie arquivos de
log ao CloudWatch. Para mais informações, consulte Enviar
logs do SSM Agent ao CloudWatch Logs (p. 1522).

7 de setembro
de 2017

Criptografe a
sincronização de
dados dos recursos

Com a sincronização de dados de recursos do Systems
Manager, é possível agregar dados de inventário coletados
em dezenas ou centenas de instâncias gerenciadas em
um bucket central do S3. Agora, você pode criptografar a
sincronização de dados de recursos usando uma chave do
AWS Key Management Service. Para mais informações,
consulte Demonstração: use a sincronização de dados de
recursos para agregar dados do inventário (p. 937).

1 de setembro
de 2017

Novas demonstrações
do State Manager

Duas novas demonstrações adicionadas à documentação do
State Manager:

31 de agosto
de 2017

Demonstração: atualizar automaticamente o SSM Agent
(CLI) (p. 1136)
Demonstração: Atualizar drivers de PV automaticamente em
instâncias do EC2 para Windows Server (console) (p. 1138)
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Conformidade de
configuração do
Systems Manager

Use a Conformidade de configuração do para verificar
sua frota de instâncias gerenciadas no que diz respeito à
conformidade de patches e a inconsistências de configuração.
Você pode coletar e agregar dados de várias Contas da AWS
e Regiões da AWS e depois fazer buscas detalhadas em
recursos específicos que não forem compatíveis. Por padrão,
Configuration Compliance (Conformidade das configurações)
exibe dados de conformidade sobre a aplicação de patches
do Patch Manager e as associações do State Manager. Você
também pode personalizar o serviço e criar seus próprios
tipos de conformidade com base nos seus requisitos de TI ou
negócios. Para mais informações, consulte Conformidade com
o AWS Systems Manager (p. 868).

28 de agosto
de 2017

Nova ação de
Executa um fluxo de trabalho de Automação secundário
automação:
chamando um runbook de Automação secundário. Com essa
ação, você pode criar runbooks de Automação para seus
aws:executeAutomation
fluxos de trabalho mais comuns e fazer referência a esses
documentos durante uma execução da Automação. Essa ação
pode simplificar seus runbooks de Automação, removendo a
necessidade de duplicar etapas em runbooks semelhantes.
Para mais informações, consulte aws:executeAutomation –
Executa outra automação (p. 525).

22 de agosto
de 2017

Automação
como destino do
CloudWatch Event

Você pode iniciar um fluxo de trabalho de Automação
especificando um runbook de Automação como o destino
de um evento do Amazon CloudWatch. É possível iniciar
fluxos de trabalho de acordo com um cronograma ou quando
ocorrer um evento específico do sistema AWS. Para mais
informações, consulte Execução de automações com base em
eventos (p. 483).

21 de agosto
de 2017

Versionamento
de associações e
atualizações gerais do
State Manager

Agora, você pode criar diferentes versões de associação
do State Manager. Existe uma cota de 1.000 versões para
cada associação. Você também pode especificar nomes para
suas associações. Além disso, a documentação do State
Manager foi atualizada para tratar informações desatualizadas
e inconsistências. Para mais informações, consulte AWS
Systems Manager State Manager (p. 1077).

21 de agosto
de 2017
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Alterações em
Maintenance Windows inclui as seguintes alterações ou
Maintenance Windows melhorias:

16 de agosto
de 2017

• Anteriormente, a Maintenance Windows podia executar
tarefas somente usando o Run Command. Agora, você pode
executar tarefas usando o Systems Manager Automation, o
AWS Lambda e o AWS Step Functions.
• É possível editar destinos de uma janela de manutenção,
além de especificar um nome, uma descrição e um
proprietário de destino.
• É possível editar tarefas em uma janela de manutenção,
incluindo especificar um novo documento do SSM para o
Run Command e tarefas de Automação.
• Agora, todos os parâmetros do Run Command
são comportados, incluindo DocumentHash,
DocumentHashType, TimeoutSeconds, Comment e
NotificationConfig.
• Agora, você pode usar um sinalizador safe ao tentar
cancelar o registro de um destino. Se ativado, o sistema
retornará um erro se o destino for referenciado por qualquer
tarefa.
Para mais informações, consulte AWS Systems
Manager Maintenance Windows (p. 733).
Nova ação de
automação:
aws:approve

Essa nova ação para runbooks de Automação pausa
temporariamente uma execução de Automação até que as
entidades principais designadas aprovem ou rejeitem essa
ação. Depois que o número necessário de aprovações for
atingido, a execução da Automação será retomada.
Para mais informações, consulte Referência de ações do
Systems Manager Automation (p. 496).
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Função de admissão
de Automação não
mais necessária

Antes, a Automação exigia especificar uma função de serviço
(ou uma função de admissão) para que o serviço tivesse
permissão para realizar ações em seu nome. A Automação não
exige mais essa função, pois o serviço agora opera usando o
contexto do usuário que invocou a execução.

3 de agosto
de 2017

No entanto, as seguintes situações ainda exigem que você
especifique uma função de serviço para Automação:
• Quando você quer restringir as permissões de um usuário
em um recurso, mas deseja que esse usuário execute
um fluxo de trabalho de automação que exija privilégios
elevados. Nesse cenário, você poderá criar uma função de
serviço com permissões elevadas e permitir que o usuário
execute o fluxo de trabalho.
• As operações que você espera executar por mais de 12
horas exigem uma função de serviço.
Para mais informações, consulte Configurar a
automação (p. 424).
Conformidade de
configuração

Use a Conformidade de configuração do Amazon EC2 Systems
Manager para verificar sua frota de instâncias gerenciadas no
que diz respeito à conformidade de patches e a inconsistências
de configuração. Você pode coletar e agregar dados de
várias Contas da AWS e Regiões da AWS e depois fazer
buscas detalhadas em recursos específicos que não forem
compatíveis. Para mais informações, consulte Conformidade
com o AWS Systems Manager (p. 868).

8 de agosto
de 2017

Aprimoramento em
documentos do SSM

Agora, documentos de Comando e Política do SSM oferecem
suporte entre plataformas. Isso significa que um único
documento do SSM pode processar plugins para sistemas
operacionais Windows e Linux. O suporte entre plataformas
permite consolidar o número de documentos que você
gerencia. O suporte entre plataformas é oferecido em
documentos do SSM que usam o esquema versão 2.2 ou
posterior.

12 de julho de
2017

Os documentos de Comando do SSM que usam o esquema
versão 2.0 ou posterior agora podem incluir vários plugins do
mesmo tipo. Por exemplo, você pode criar um documento de
Comando que chama o plugin aws:runRunShellScript
várias vezes.
Para obter mais informações sobre as alterações do esquema
versão 2.2, consulte Documentos do AWS Systems Manager.
Para obter mais informações sobre plugins do SSM, consulte
Referência de plugins do Systems Manager.
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Aplicação de patches
do Linux

O Patch Manager agora pode corrigir as seguintes distribuições
do Linux:

6 de julho de
2017

Sistemas de 64 bits e 32 bits
• Amazon Linux 2014.03, 2014.09 ou posterior
• Ubuntu Server 16.04 LTS, 14.04 LTS ou 12.04 LTS
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5 ou posterior

Somente sistemas de 64 bits
• Amazon Linux 2015.03, 2015.09 ou posterior
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x ou posterior
Para mais informações, consulte AWS Systems Manager Patch
Manager (p. 1139).

Note
• Para aplicar patch a instâncias do Linux, essas
instâncias devem executar a versão 2.0.834.0 ou
posterior do SSM Agent. Para obter informações
sobre como atualizar o agente, consulte a seção
intitulada Exemplo: atualizar o SSM Agent no
Executar comandos no console (p. 1036).
• OAWS-ApplyPatchBaselineDocumento
do SSM está sendo substituído peloAWSRunPatchBaselinedocument.
Sincronização de
dados de recursos

Você pode usar a sincronização de dados de recursos do
29 de junho
Systems Manager para enviar dados do inventário coletados de de 2017
todas as suas instâncias gerenciadas para um único bucket do
Amazon S3. A sincronização de dados de recursos atualizará
automaticamente os dados centralizados quando novos
dados de inventário forem coletados. Com todos os dados
de inventário armazenados em um bucket do S3 de destino,
você pode usar serviços, como o Amazon Athena e o Amazon
QuickSight, para consultar e analisar os dados agregados. Para
obter mais informações, consulte Configurar a sincronização
de dados de recursos para o Inventory (p. 891). Para obter
um exemplo de como trabalhar com a sincronização de dados
de recursos, consulte Demonstração: use a sincronização de
dados de recursos para agregar dados do inventário (p. 937).

1751

AWS Systems Manager Guia do usuário
Atualizações antes de junho de 2018

Alteração

Descrição

Data de
lançamento

Hierarquias de
parâmetros do
Systems Manager

Gerenciar dezenas ou centenas de parâmetro do Systems
Manager como uma lista simples é um processo demorado e
propenso a erros. Você pode usar hierarquias de parâmetros
para ajudar a organizar e gerenciar parâmetros do Systems
Manager. Uma hierarquia é um nome de parâmetro que inclui
um caminho que você define usando barras. Veja a seguir
um exemplo que usa três níveis de hierarquia no nome para
identificar o seguinte:

22 de junho
de 2017

/Environment/Type of computer/Application/Data
/Dev/DBServer/MySQL/db-string13

Para mais informações, consulte Trabalhar com hierarquias
de parâmetros (p. 343). Para obter um exemplo de como
trabalhar com hierarquias de parâmetros, consulte Trabalhar
com hierarquias de parâmetros (p. 343).
Suporte do SSM
Agent para SUSE
Linux Enterprise
Server

Você pode instalar o SSM Agent no SUSE Linux Enterprise
Server de 64 bits (SLES). Para mais informações, consulte
Trabalhar com o SSM Agent em instâncias do EC2 para
Linux (p. 79).
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Convenções do documento
Veja a seguir as convenções tipográficas comuns para o Manual do usuário do AWS Systems Manager.
Para convenções comuns a toda a documentação da AWS, consulte Convenções do documento na
Referência geral do Amazon Web Services.
Exemplos diferenciados para sistemas operacionais locais ou idiomas de linha de comando
Formatação: guias para apresentar comandos com base no tipo de sistema operacional local de um
usuário. A barra invertida (\) é usada para quebrar comandos longos em várias linhas, em máquinas
Linux e macOS. No Windows Server, as quebras de linha são feitas usando o caractere (^) do cursor.
Exemplo:
Linux & macOS
aws ssm update-service-setting \
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier \
--setting-value advanced

Windows
aws ssm update-service-setting ^
--setting-id arn:aws:ssm:region:aws-account-id:servicesetting/ssm/managedinstance/activation-tier ^
--setting-value advanced
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Glossário da AWS
Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o glossário da AWS na Referência geral da
AWS.
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