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OAWS Toolkit for Eclipse chegará ao fim da vida útil em 31 de maio de 2023. Para obter informações 
adicionais, consulte o arquivo README.md disponível no GitHub repositórioAWS Toolkit for Eclipse.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da 
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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Documentação e recursos adicionais

O que é ?AWSToolkit for Eclipse?
OAWSO Toolkit for Eclipse é um plug-in de código-fonte aberto para o Integrated development 
environment (IDE) do Eclipse que facilita para desenvolvedores criarem, depurarem e implantarem 
aplicativos Java que usam a Amazon Web Services. Ele aprimora o Eclipse IDE com recursos adicionais:

• OAWS SDK for JavaÉ incluído e gerenciado pelo Maven ao criar um novoAWSUso do Toolkit for 
Eclipse.

• AWSO Explorer, uma interface para a Amazon Web Services que permite gerenciar seuAWSrecursos de 
dentro do ambiente Eclipse.

• Criação, implantação e depuração do plano do projeto AWS Lambda Java e do projeto Serverless 
Application Model (SAM)

• Clonagem de repositório do AWS CodeCommit
• Integração com o AWS CodeStar
• Implantação e depuração do Elastic Beanstalk
• Um editor de modelos do AWS CloudFormation
• Support para váriosAWScontas

Important

Não há cobrança pelo uso do Toolkit for Eclipse, no entanto, você pode incorrer 
emAWScobranças por criar ou usarAWS recursos carregáveis, como executar o Amazon EC2
Instâncias ou uso do armazenamento do Amazon S3. Você pode usar oAWSCalculadora de 
preços doPara estimar cobranças pelo uso de váriosAWS
recursos da AWS.

Documentação e recursos adicionais
Além deste guia, existem vários outros recursos disponíveis para usuários do Toolkit for Eclipse:

• AWSGuia do desenvolvedor do SDK for Java
• AWSReferência do API SDK for Java
• Blog de desenvolvedor Java
• Fóruns de desenvolvedor Java
• GitHub:

• fonte de documentação
• edições da documentação
• fonte do toolkit
• edições do toolkit

• @awsforjava (Twitter)
• Licença do toolkit
• Perguntas frequentes do toolkit
• Conceitos básicos doAWSSDK for Java
• O uso doAWSElastic Beanstalk com oAWSToolkit for Eclipse (vídeo)
• AWSToolkit for Eclipse: Gerenciamento do Amazon EC2 (vídeo)
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Conceitos básicos
Esta seção fornece informações para aquelas pessoas que sejam nos conceitos básicos do Toolkit for 
Eclipse, inclusive informações sobre como instalar e configurar o Toolkit for Eclipse.

Tópicos
• Configurar o toolkit (p. 2)
• ConfigurarAWS credenciais (p. 3)
• Associar chaves privadas aos pares de chaves do Amazon EC2 (p. 6)

Configurar o toolkit
Esta seção descreve como instalar ou atualizar o Toolkit for Eclipse.

Pré-requisitos
O Toolkit for Eclipse tem os seguintes pré-requisitos:

• Uma conta da Amazon Web Services— Como obter umAWSConta, vá para a barra de 
ferramentasAWSPágina inicial doE clique emCadastrar-se agora. O cadastro permitirá usar todos os 
serviços oferecidos pelaAWS.

• Um sistema operacional com suporte— O Toolkit for Eclipse é compatível com Windows, Linux, macOS 
ou Unix.

• Java 1.8
• Eclipse IDE para desenvolvedores Java 4.2 ou posterior— Tentamos manter o Toolkit for Eclipse 

atualizado com a versão padrão disponível noPágina Download do Eclipse.

Note

O Eclipse oferece vários downloads diferentes. Recomendamos que você instale oEclipse IDE 
para desenvolvedores Java corporativos, que inclui oPlataforma Eclipse Web ToolsRequerido 
pelo Elastic Beanstalk, oPlataforma de ferramentas de dados Eclipsenecessário para os 
recursos do Amazon SimpleDB, oEclipse eGit, e oM2Eclipse. Se você instalar outra versão do 
Eclipse, certifique-se de que tenha (ou de que instalou, usando os links fornecidos) suporte para 
esses recursos.

Instalar o Toolkit for Eclipse
Para instalar oAWSToolkit for Eclipse

1. Dentro do Eclipse, clique em Help (Ajuda) e em Install New Software (Instalar novo software).
2. NoTrabalhar comcaixa, tipohttps://aws.amazon.com/eclipse; e pressioneEnter.
3. Escolha os componentes do Toolkit for Eclipse que você deseja instalar. Clique em Select All 

(Selecionar tudo) para instalar todos os componentes de uma só vez.

Note

• AWSToolkit for Eclipse Core(noAWSFerramentas básicas de gerenciamentoseção) 
érequeridos; todos os outros componentes são opcionais.
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• O Support para os gerenciadores do Amazon RDS ou do Amazon SimpleDB exige que 
oPlataforma de ferramentas de dados Eclipse(DTP) está instalado. A DTP é instalada 
por padrão com a versão "Java EE Developers" do Eclipse ou pode ser instalada 
separadamente.

4. Assim que você tiver feito as seleções, clique em Next (Próximo) (ou em Finish (Concluir)) para 
concluir a instalação.

Depois de configurar o Toolkit for Eclipse você deveráConfigurar oAWSCredenciais (p. 3).

Note

Dependendo das opções selecionadas e de fatores como velocidade da rede, latência do servidor 
e recursos do sistema, pode demorar até 30 minutos para a instalação ser concluída.

Atualize o Toolkit for Eclipse
Para atualizar ou reinstalar o Toolkit for Eclipse, use as mesmas instruções paraInstalação do 
toolkit (p. 2).

Algumas versões do Eclipse, (notadamente, Mars e Neon), podem deixar de obter os artefatos mais 
recentes por causa de um bug em versões anteriores do plug-in Oomph. Para contornar esse problema:

1. Certifique-se de que você esteja usandohttps://aws.amazon.com/eclipse/site.xmlComo o 
site de atualização do Toolkit for Eclipse.

2. Exclua o diretório ~/.eclipse/org.eclipse.oomph.p2/cache/ para remover o conteúdo 
armazenado em cache.

3. Instale a versão mais recente do Oomph (Eclipse Installer).

ConfigurarAWS credenciais
Para acessar a Amazon Web Services com o Toolkit for Eclipse, você deve configurar o Toolkit for Eclipse 
com as credenciaisAWS da conta.

Obter suas chaves de acesso da AWS
As chaves de acesso consistem em um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta que são 
usados para assinar solicitações programáticas feitas por você à AWS. Se não tiver chaves de acesso, 
você poderá criá-las usando oAWS Management Console. Recomendamos usar as chaves de acesso do 
IAM, em vez de usar as chaves de acesso da conta root da AWS. O IAM permite que você controle com 
segurança o acesso aos serviços e recursos da AWS em sua conta da AWS.

Note

Para criar chaves de acesso, você deve ter permissões para realizar as ações do IAM 
necessárias. Para obter mais informações, consulte Concessão de permissão ao usuário do IAM 
para gerenciar a política de senhas e as credenciais no Manual do usuário do IAM.

Para obter seu ID de chave de acesso e a chave de acesso 
secreta
1. Abra o console do IAM.
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2. No menu de navegação, selecione Users (Usuários).
3. Selecione seu nome de usuário do IAM (não a caixa de seleção).
4. Abra a guia Security credentials (Credenciais de segurança) e, em seguida, selecione Create access 

key (Criar chave de acesso).
5. Para ver a nova chave de acesso, escolha Mostrar. Suas credenciais são semelhantes ao seguinte:

• ID de chave de acesso: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• Chave de acesso secreta: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

6. Para baixar o par de chaves, escolha Baixar arquivo .csv. Armazene as chaves

em um local seguro.

Important

Mantenha a confidencialidade das chaves para proteger sua conta da AWS e nunca as envie por 
e-mail. Não compartilhe as chaves fora da sua organização, mesmo se uma pesquisa parecer vir 
da AWS ou da Amazon.com. Alguém que legitimamente represente a Amazon jamais pedirá a 
você sua chave secreta.

Tópicos relacionados
• O que é o IAM? no Manual do usuário do IAM
• AWSCredenciais de segurança no Referência geral da AWS.

Adicione suas chaves deAWS acesso ao Toolkit for 
Eclipse
O Toolkit for Eclipse usa o mesmo sistema para localizar e usar chaves deAWS acesso usado pelaAWS 
CLI e peloAWS Java SDK. As chaves de acesso inseridas no Eclipse IDE são salvas em um arquivo 
deAWS credenciais compartilhadas (chamadocredentials) no.aws subdiretório dentro do seu diretório 
inicial.

Note

O local do arquivo de credenciais pode ser modificado. Para obter informações sobre como 
definir a localização desse arquivo, consulte Alteração da localização do arquivo deAWS 
credenciais (p. 6).

Se você já definiu suasAWS credenciais usando aAWS CLI, o Toolkit for Eclipse detectará e usará 
automaticamente essas credenciais. Para obter obter informações sobreAWS o uso da AWS CLIAWS.

Para adicionar suas chaves de acesso aoAWS kit de ferramentas do Eclipse

1. Abra a caixa de diálogo Preferências do Eclipse e clique em AWSKit de ferramentas na barra lateral.
2. Digite ou cole o ID da chave deAWS acesso na caixa ID da chave de acesso.
3. Digite ou cole sua chave de acessoAWS secreta na caixa Chave de acesso secreta.
4. Clique em Apply (Aplicar) ou em OK para armazenar as informações da chave de acesso.

Veja a seguir um exemplo de um conjunto configurado de credenciais padrão:
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Uso de váriasAWS contas com o Toolkit for Eclipse
A caixa de diálogo Preferências permite que você adicione informações para mais de umaAWS conta. 
Várias contas podem ser úteis, por exemplo, para fornecer a desenvolvedores e administradores recursos 
separados para desenvolvimento e liberação/publicação.

Conjuntos separados deAWS credenciais são armazenados como perfis no arquivo deAWS credenciais 
compartilhadas descrito em Adicione suas chaves deAWS acesso aoAWS Toolkit for Eclipse (p. 4). 
Todos os perfis configurados podem ser vistos na caixa suspensa na parte superior da tela de 
configuração global das preferências doAWS kit de ferramentas, denominada Perfil padrão.

Para adicionar um novo conjunto de chaves de acesso

1. Na tela Preferências doAWS kit de ferramentas na caixa de diálogo Preferências do Eclipse, clique em
Adicionar perfil.

2. Adicione as novas informações da conta à seção Profile Details (Detalhes do perfil).

Escolha um nome descritivo para o Profile Name (Nome do perfil) e insira as informações da chave 
de acesso nas caixas Access Key ID (ID da chave de acesso) e Secret Access Key (Chave de acesso 
secreta).

3. Clique em Apply (Aplicar) ou em OK para armazenar as informações da chave de acesso.

Você pode repetir esse procedimento para quantos conjuntos de informações deAWS conta precisar.

Depois de inserir todas as informações da suaAWS conta, selecione a conta padrão escolhendo uma das 
contas no menu suspenso Perfil padrão. AWS O Explorer exibe recursos associados à conta padrão e, 
quando você cria um novo aplicativo por meio do Toolkit for Eclipse, o aplicativo usa as credenciais da 
conta padrão configurada.
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Note

Para uma abordagem alternativa para separar seusAWS recursos, consulte DiferenciandoAWS 
recursos com nomenclatura (p. 14).

Alterando a localização do arquivoAWS de credenciais
Usando a tela de preferências do Toolkit for Eclipse, você pode alterar o local usado pelo Toolkit para 
armazenar e carregar credenciais.

Para definir a localização do arquivoAWS de credenciais
• Na caixa de diálogo Preferências doAWS kit de ferramentas, localize a seção Local do arquivo de 

credenciais e insira o nome do caminho do arquivo em que você gostaria que suasAWS credenciais 
fossem armazenadas.

Important

É altamente recomendável que você não armazene suas informações deAWS credencial em 
nenhum diretório compartilhado pela rede ou em nenhum source-control-managed projeto. 
Sempre mantenha um controle estrito de suas chaves deAWS acesso!

Associar chaves privadas aos pares de chaves do 
Amazon EC2

O Toolkit for Eclipse pode obter seus pares de chaves do Amazon EC2 deAWS. No entanto, você 
precisará associar chaves privadas para usá-las com o Toolkit for Eclipse.

Para visualizar os pares de chaves do Amazon EC2 noAWSAssociar chaves privadas a eles

1. Abra o Eclipse doPreferences (Preferências)caixa de diálogo e clique no triângulo ao lado deAWSKit de 
ferramentasna barra lateral para mostrar categorias adicionais de configurações do Toolkit for Eclipse.
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pares de chaves do Amazon EC2

2. Selecione Key Pairs (Pares de chaves).

O Eclipse exibe uma lista rolável dos pares de chaves. Se um par de chaves tiver um X vermelho ao 
lado, você precisará associar uma chave privada ao par de chaves para usá-lo.

3. Clique com o botão direito do mouse no par de chaves e, no menu de contexto, selecione Select Private 
Key File... (Selecionar arquivo de chave privada...)

4. Navegue até o arquivo de chave privada e o selecione para associá-lo ao par de chaves.
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Toolkit for Eclipse
Esta seção fornece informações sobre como realizar tarefas de desenvolvimento comuns com o Toolkit for 
Eclipse.

Tópicos
• Construindo umAWSAplicação Java (p. 8)
• Projetos sem servidores (p. 10)
• DiferenciarAWSRecursos com nomenclatura (p. 14)

Construindo umAWSAplicação Java
Nesta seção, usaremos o Toolkit for Eclipse para compilar e executar um aplicativo Java local que 
acessaAWSrecursos da AWS.

O Toolkit for Eclipse inclui o SDK for Java e vários programas de exemplo do Java. O Toolkit for Eclipse 
facilita a compilação e a execução de qualquer um desses modelos. Para demonstrar como o Toolkit for 
Eclipse pode ajudá-lo a criar e executarAWSEm Java, usaremos oAmazonSimpleQueueServiceamostra 
como exemplo. OAWSO Explorer fornecido com o Toolkit for Eclipse pode ser usado para visualizar a fila 
do Amazon SQS em execução.

Note

Os exemplos do SDK for Java são fornecidos nosamplesNo download do SDK e também pode 
ser visualizado noGitHub. Para obter mais informações sobre o SDK for Java propriamente dito, 
visualize oAWSGuia do desenvolvedor do SDK for Java.

Crie e execute o exemplo do Amazon Simple Queue 
Service
Para criar e executar o exemplo do Amazon Simple Queue Service

1. Clique no ícone da barra de ferramentasAWSNa barra de ferramentas do Eclipse e clique 
emNovoAWSProjeto Java.

2. Na caixa de diálogo exibida, digite um nome para o projeto na caixa Project name (Nome do projeto) e 
selecione Amazon Simple Queue Service Sample (Exemplo do Amazon Simple Queue Service).
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3. Clique em Finish (Concluir).
4. O aplicativo de exemplo é exibido no Project Explorer (Explorador do projeto). Expanda a visualização 

em árvore desse projeto.
5. Abaixo do nó src, clique duas vezes no arquivo de origem SimpleQueueService.java para abri-lo no 

painel do editor. Localize a seguinte linha:

System.out.println("Receiving messages from MyQueue.\n");

6. Clique com o botão direito do mouse na margem esquerda do painel do editor e selecione Toggle 
Breakpoint (Alternar ponto de interrupção).
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7. Clique com o botão direito do mouse no nó no Project Explorer – no exemplo, seria o nó chamado
myJavaSqsApp – e clique em Debug As > Java Application.

8. Na caixa de diálogo Select Java Application (Selecionar aplicativo Java), selecione o aplicativo SQS e 
clique em OK.

9. Quando o aplicativo parar no ponto de interrupção, o Eclipse perguntará se deve alternar para a 
perspectiva de depuração. Clique emNo (Não)(A perspectiva de depuração não incluiAWSExplorador).

10.AcesseAWSExplorere expanda oAmazon SQSNó.
11.Clique duas vezes em MyQueue e visualize o conteúdo da fila que foi criada pelo aplicativo cliente Java.

12.Pressione F8. O aplicativo cliente Java continuará em execução e será encerrado normalmente.
13.Atualize a visualização noAWSExplorer. Você verá que a fila MyQueue não está mais presente; o 

aplicativo exclui a fila antes do encerramento do aplicativo.

Note

Se executar esse aplicativo de exemplo repetidamente, você deverá aguardar pelo menos 60 
segundos entre execuções subsequentes. O Amazon SQS exige que se passem pelo menos 60 
segundos após a exclusão de uma fila antes de criar uma fila com o mesmo nome.

Projetos sem servidores
O Toolkit for Eclipse inclui um assistente de criação de projeto que você pode usar para configurar e criar 
rapidamente projetos sem servidores implantados noAWS CloudFormatione execute funções do Lambda 
em resposta a solicitações da Web RESTful.

Criar um projeto sem servidores
Para criar um projeto sem servidores

1. SELECT theAWSSelecione na barra de ferramentas e escolhaNovoAWSprojeto sem servidor...no 
menu que aparece.

2. Insira um Project name (Nome do projeto).
3. Insira um Package namespace (Namespace do pacote) para o projeto. Isso será usado como o prefixo 

dos namespaces de origem criados para o projeto.
4. Escolha Select a blueprint (Selecionar um esquema) ou Select a serverless template file (Selecionar 

um arquivo de modelo sem servidor):
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Selecionar um esquema

Escolha um esquema de projeto predefinido (p. 12) a ser usado no projeto sem servidor.
Selecionar um arquivo de modelo sem servidores

Escolha um arquivo .template de Serverless Application Model (SAM – Modelo de aplicativo 
sem servidores) formatado em JSON para personalizar totalmente o projeto sem servidores.

Note

Para obter informações sobre a estrutura e o conteúdo de um arquivo .template, visualize 
a versão atual da especificação no GitHub.

5. Pressione o botão Finish (Concluir) para criar o projeto sem servidor.

The serverless project wizard
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Esquemas de projeto sem servidores
Os seguintes esquemas de projeto sem servidores estão disponíveis para uso:

artigo

Este esquema cria um bucket do S3 para armazenar o conteúdo do artigo e uma tabela do DynamoDB 
para metadados do artigo. Ele contém funções do Lambda para recuperação (GetArticle) e 
armazenamento (PutArticle) artigos, que são acionados por eventos do API Gateway.

hello-world

Um esquema simples que cria uma função do Lambda que utiliza uma única string. A saída é Hello,
value , em que value é a string que foi passada ou World caso nenhuma string tenha sido passada 
para a função.

Estrutura de projeto sem servidores
O assistente de projeto sem servidores criará um novo projeto do Eclipse para você, consistindo nas 
seguintes partes:

• O diretório src contém dois subdiretórios, cada um com o Package namespace (Namespace do pacote)
escolhido por você:
mynamespace.function

Contém arquivos de classe das funções do Lambda definidas pelo modelo sem servidores.
mynamespace.model

Contém genéricoServerlessInputeServerlessOutputclasses que definem o modelo de 
entrada e saída para as funções do Lambda.

Note

Para obter mais informações sobre os formatos de entrada e saída usados nas classes de 
modelo, consulte oConfigurar a integração de proxy para um recurso de proxyna página 
doGuia do desenvolvedor do API Gateway.

• Oserverless.templatearquivo define oAWSrecursos e funções do Lambda (um recurso do tipo 
“AWS:: Serverless:Function”) usados pelo projeto.

Implantar um projeto sem servidores
Para implantar o projeto sem servidores

1. Na janela Project Explorer (Explorador do projeto) do Eclipse, selecione o projeto e abra o menu de 
contexto (clique com o botão direito do mouse ou pressione por mais tempo).

2. Selecione Amazon Web Services ‣ Deploy Serverless Project... (Amazon Web Services ‣ 
Implantar projeto sem servidor...) no menu de contexto. Isso trará à tona oImplantar sem servidor 
noAWSCloudFormationcaixa de diálogo.

3. SELECT theAWSRegiões dapara usar. Isso determina onde a stack do AWS CloudFormation 
implantada por você está localizada.

4. Escolha umS3 Bucketpara usar para armazenar seu código de função do Lambda, ou selecione 
oCriarPara criar um novo bucket do S3 para armazenar seu código.

5. Escolha um nome para a stack do AWS CloudFormation.
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6. Pressione oFinishPara fazer upload das funções do Lambda no Amazon S3 e implantar o modelo de 
projeto noAWS CloudFormation.

The serverless project deployment dialog

Quando o projeto é implantado, uma janela de detalhes da stack do AWS CloudFormation será exibida 
fornecendo informações sobre a implantação e o status atual. Ela inicialmente mostrará o status como
CREATE_IN_PROGRESS. Quando o status for CREATE_COMPLETE, a implantação estará ativa.

Para retornar a esta janela a qualquer momento, abra oAWSExplorer, selecione oAWSCloudFormationE, 
em seguida, selecione o nome doAWS CloudFormationpilha que você especificou.

Note

Se houver um erro durante a implantação, a stack poderá ser revertida. ConsulteSolução de 
problemasnoAWS CloudFormationGuia do usuário doPara obter informações sobre como fazer 
diagnóstico dos erros de implantação da pilha.

Consulte também
• AWSModelo de aplicativo sem servidor (GitHub)
• OAWSEditor de modelos do CloudFormation (p. 37)
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• Usar o Lambda com oAWSToolkit for Eclipse (p. 20)

DiferenciarAWSRecursos com nomenclatura
Durante o desenvolvimento de novos produtos ou recursos, é útil para manterAWSOs recursos usados 
no desenvolvimento separados de recursos usados na produção. Uma abordagem para manter essa 
separação foi discutida noConfigurarAWSCredenciais (p. 3), ou seja, usar contas diferentes para recursos 
de produção e desenvolvimento. Essa abordagem funciona especialmente bem ao usarAWSExplorador, 
porqueAWSO Explorer exibe recursos com base nas credenciais da conta. Esta seção debaterá uma 
abordagem alternativa em que uma convenção de nomenclatura é usada para diferenciar recursos de 
desenvolvimento e produção – e na qual o suporte à convenção de nomenclatura é implementado no 
código.

A ideia básica é distinguir o seuAWSRecursos, como buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) ou domínios do Amazon SimpleDB, adicionando um valor de string designado para o nome do 
recurso. Por exemplo, em vez de nomear o domínio do Amazon SimpleDB como “customers”, você o 
chamaria de “customers-dev” para uso de desenvolvimento ou “customer-prod” para uso de produção. 
No entanto, surgirá um problema se você precisar mover o código de desenvolvimento para produção. A 
esta altura, você precisaria alterar todas essas strings, talvez com um número de operações de pesquisa 
e substituição globais, o poderia ser entediante ou propenso a erros. Um método mais eficiente seria 
adicionar suporte à convenção de nomenclatura no código.
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A classe StageUtils expõe o método a seguir.

public static String getResourceSuffixForCurrentStage()

O método getResourceSuffixForCurrentStage retorna uma string que corresponde ao "estágio" 
no ciclo de vida do software para o qual o recurso é usado, como "dev", "beta" ou "prod". Essa 
string pode acabar sendo anexada a identificadores de recursos usados no código. Você pode usar
getResourceSuffixForCurrentStage para construir nomes de recurso. Por exemplo, o método a 
seguir, getTopicName, retorna um nome exclusivo para um tópico do Amazon SNS. Observe como ele 
incorpora o valor de retorno de getResourceSuffixForCurrentStage nesse nome.

private String getTopicName (Entry entry) { 
    return "entry" + StageUtils.getResourceSuffixForCurrentStage() + "-" + entry.getId();
}
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O valor retornado por getResourceSuffixForCurrentStage é recuperado da propriedade do 
sistema Java, "application.stage". Você pode especificar esse valor definindo a propriedade do sistema na 
configuração do contêiner do Elastic Beanstalk.

Note

No Toolkit for Eclipse, o aplicativo do Elastic Beanstalk precisa estar ativo e em execução para 
você acessar a configuração do contêiner. Alterar e salvar a configuração faz o aplicativo ser 
reiniciado automaticamente com a nova configuração.

Para acessar o painel Container/JVM Options do seuAWSAplicativo Elastic Beanstalk

1. DentroAWSExplorer, Expanda aAWSElastic BeanstalkNó do e do aplicativo.
2. Abaixo do nó do aplicativo, clique duas vezes no ambiente do Elastic Beanstalk.
3. Na parte inferior do painel Overview, clique na guia Configuration.
4. Na área de Container (Contêiner), configure as opções de contêiner.
5. Na caixa Additional Tomcat JVM command line options (Opções adicionais de linha de comando do 

Tomcat JVM), especifique o valor da propriedade do sistema application.stage adicionando uma opção 
de linha de comando -D. Por exemplo, é possível usar a sintaxe a seguir para especificar se o valor da 
string deve ser "-beta".

-Dapplication.stage=beta

O getResourceSuffixForCurrentStage acrescenta automaticamente um caractere de hífen a 
qualquer valor de string especificado por você.

6. Depois que você tiver adicionado o valor da propriedade do sistema, clique no menu File (Arquivo) e em
Save (Salvar). O Eclipse salvará a nova configuração. O aplicativo deve ser reiniciado automaticamente. 
Você pode verificar a guia Events – na parte inferior do editor do Eclipse – do evento que indica que a 
nova configuração foi implantada com êxito no ambiente.

7. Depois que o aplicativo for reiniciado, expanda aAmazon SimpleDBNó doAWSExplorer. Você já deve 
ver um novo conjunto de domínios que usam o valor de string especificado por você.
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Note

Para obter mais informações sobre a configuração do contêiner, consulteCriar e implantar 
aplicativos Java noAWSElastic BeanstalknoAWS Elastic BeanstalkGuia do desenvolvedor.
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Como trabalhar com os serviços da 
AWS

AWSO Explorer apresenta a você uma visualização e permite manipular vários Amazon Web Services 
simultaneamente. Esta seção fornece informações sobre como acessar e usar oAWSVisualização do 
Explorer no Eclipse.

Ele pressupõe que você já tenhainstalada (p. 2)Toolkit for Eclipse no seu sistema.

Tópicos
• Como acessar oAWSExplorer (p. 18)
• Usar o Lambda com o Toolkit for Eclipse (p. 20)
• OAWS CloudFormationeditor de modelos (p. 37)
• Uso do DynamoDB comAWSExplorer (p. 46)
• Executar uma instância do Amazon EC2 (p. 51)
• Gerenciar Security Groups noAWSExplorer (p. 55)
• Visualizar e adicionar notificações do Amazon SNS (p. 58)
• Conectando-se ao Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (p. 60)
• Identity and Access Management (p. 62)
• Depurar aplicativos sem servidor usando oAWSSAM Local (p. 77)

Como acessar oAWSExplorer
Para exibirAWSExplorer, clique no botãoAWSNa barra de ferramentas e selecioneMostraAWSExibição 
Explorer.
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AWS Icon Menu

Note

Se oAWSO ícone não está visível na barra de ferramentas, clique noWindowmenu e, em seguida, 
clique emPerspectiva aberta | Outros. Clique emAWSGerenciamentoNa lista de perspectivas do 
Eclipse.

Você pode expandir cada nóAWSExplorer para visualizar recursos emAWSque estão associados à sua 
conta do. Por exemplo, se você clicar no triângulo branco à esquerda doAmazon EC2nó, ele expandirá e 
exibirá os recursos do Amazon EC2 associados ao seuAWSconta. O Toolkit for Eclipse usa oAWSconta 
que você configurou naConfigurarAWSCredenciais (p. 3)para determinar quais recursos exibir.
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Se você selecionar qualquer um dos subnós para o Amazon EC2, o Eclipse abrirá uma visualização 
com informações detalhadas sobre esses recursos. Por exemplo, clique duas vezesInstânciasAbre uma 
visualização que lista informações sobre cada uma das instâncias do Amazon EC2, como o nome DNS 
público, a zona de disponibilidade e o tempo de inicialização.

Usar o Lambda com o Toolkit for Eclipse
O Toolkit for Eclipse dá suporte à criação de código paraAWSLambda. O Lambda é um serviço de 
computação totalmente gerenciado que executa código em resposta a eventos gerados pelo código 
personalizado ou em diversosAWSServiços como Amazon S3, DynamoDB, Kinesis, Amazon SNS e 
Amazon Cognito.

Esta seção se concentra em como você pode usar recursos do Toolkit for Eclipse para criar, implantar e 
executar funções do Lambda.

Tópicos
• Tutorial: Como criar, carregar e invocar umaAWS Lambda função (p. 21)
• AWS LambdaReferência de interface do  (p. 30)
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Tutorial: Como criar, carregar e invocar umaAWS 
Lambda função
Este tutorial guia você pelo processo de umAWS Lambda fluxo de trabalho típico e fornece uma 
experiência em primeira mão usando o Lambda com o Toolkit for Eclipse.

Important

O tutorial pressupõe que você tenha umaAWS conta, já tenha instalado oAWS Toolkit for 
Eclipse (p. 2) e que compreenda os conceitos e recursos básicos do Lambda. Se você não estiver 
familiarizado com o Lambda, saiba mais na página inicial do Lambda e no Guia do desenvolvedor 
doAWS Lambda.

Criar um projeto do AWS Lambda
Para começar um projeto Lambda, primeiro você implementa o código como um método em uma classe 
de manipulador. O Toolkit for Eclipse fornece um novo assistente de projeto para ajudá-lo a criar uma 
nova classe de manipulador. O projeto Lambda é um projeto Maven que usa um arquivo POM.xml para 
gerenciar dependências de pacotes. Você pode usar a ferramenta de linha de comando Maven para criar, 
testar e implantar seu aplicativo. Para obter mais informações sobre o Maven, consulte a documentação de 
projeto do Maven.

Para criar um projeto do AWS Lambda

1. Na barra de ferramentas do Eclipse, abra o menu Amazon Web Services (identificado pelo ícone 
daAWS página inicial) e escolha Novo projetoAWS Lambda Java. Ou, na barra de menu do Eclipse, 
escolha Arquivo, Novo, Projeto JavaAWS Lambda.

2. Adicione o Project name (Nome do projeto), Group ID (ID do grupo), o Artifact ID (ID do artefato) e
class name (nome da classe) nas caixas de entrada associadas. O ID do grupo e o ID do artefato são 
os IDs que identificam um artefato de criação do Maven. Este tutorial usa os seguintes valores de 
exemplo:

• Nome do projeto: HelloLambda
• Group ID (ID do grupo): com.exemplo.lambda
• Artifact ID (ID do artefato): demonstração
• Class name (Nome da classe): Hello

O campo Package Name (Nome do pacote) é o namespace do pacote para a classe de handler do 
AWS Lambda. O valor padrão deste campo é uma concatenação do ID de grupo e ID de artefato, 
seguindo as convenções do projeto Maven. Este campo é atualizado automaticamente quando os 
campos Group ID (ID do grupo) e Artifact ID (ID do artefato) são atualizados.

3. Para Input Type (Tipo de entrada), selecione Custom (Personalizado). Para obter informações sobre 
cada um dos tipos de entrada disponíveis, consulte NewAWS Lambda Java Project Dialog (p. 30).

4. Verifique se as entradas são semelhantes à captura de tela a seguir (modifique caso elas não sejam) 
e selecione Finish (Concluir).
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Enquanto você digita, o código em Source preview (Visualização da origem) muda para refletir as 
alterações feitas por você na caixa de diálogo.

5. Depois de selecionar Finish (Concluir), o diretório e os arquivos de origem do seu projeto 
serão gerados no workspace do Eclipse. Uma nova janela do navegador da web é 
aberta, exibidaREADME.html (que foi criada para você no diretório raiz do seu projeto).
README.htmlfornece instruções para guiá-lo nas próximas etapas de implementação, teste, upload e 
invocação de sua nova função do Lambda. Leia na íntegra para ganhar alguma familiaridade com as 
etapas descritas aqui.
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Em seguida, implemente a função no projeto Java HelloLambda recém-criado para você no Eclipse.

Implementar o método de handler
Você pode usar a caixa de diálogo Create New Project (Criar projeto) para criar um projeto de esqueleto. 
Agora preencha o código que será executado quando sua função Lambda for invocada. (Neste caso, por 
um evento personalizado que envia uma string para sua função, conforme você especificou ao definir o 
parâmetro de entrada do método).

Para implementar o método de handler do Lambda

1. No Eclipse Project Explorer, abraHello.java no HelloLambdaprojeto. Ele conterá um código 
semelhante ao seguinte.

package com.example.lambda.demo;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class Hello implements RequestHandler<Object, String> { 

    @Override 
    public String handleRequest(Object input, Context context) { 
        context.getLogger().log("Input: " + input); 

        // TODO: implement your handler 
        return "Hello from Lambda"; 
    }

}

2. Substitua o conteúdo da função handleRequest pelo seguinte código.

@Override
public String handleRequest(String input, Context context) { 
  context.getLogger().log("Input: " + input); 
  String output = "Hello, " + input + "!"; 
  return output;
}

Permitir que o Lambda assuma uma função do IAM
Para que o Lambda possa acessar sua função do Lambda, você precisa criar uma função do IAM que 
lhe dê acesso aos seusAWS recursos. Você pode criar a função de duas maneiras, por meio doAWS 
Management Console ou usando o Toolkit for Eclipse. Esta seção descreve como criar a função do IAM no 
console. Consulte Carregar o código (p. 24) para criar um usando o Toolkit for Eclipse.

Para criar uma função do IAM para Lambda

1. Faça login no AWSManagement Console.
2. No menu Services (Serviços), abra o console do IAM.
3. No painel de navegação, selecione Roles (Funções) e Create role (Criar função).
4. Em Selecionar tipo de entidade confiável, escolha AWSserviço e escolha Lambda para o serviço que 

usará essa função. Então, escolha Próximo: Permissões.
5. Em Anexar política de permissões, escolha AWSLambdaBasicExecutionRole. Isso permite que o 

Lambda grave em seus recursos de CloudWatch registros. Então, escolha Próximo: Análise.
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6. Adicione um nome para sua função, como hello-lambda-role e forneça uma descrição para ela. 
Em seguida, escolha Criar função para concluir a criação da função do IAM.

Criar um bucket do Amazon S3 para seu código do Lambda
AWS Lambdarequer um bucket do Amazon S3 para armazenar seu projeto do Java no com um bucket do 
Amazon S3 para armazenar seu projeto do Java ao fazer o upload do com Você pode usar um bucket que 
já existe naAWS região em que você executará seu código ou criar um novo específico para o Lambda 
usar (recomendado).

Você pode criar um bucket do Amazon S3 de duas maneiras, por meio doAWS Management Console 
ou usando o Toolkit for Eclipse. Esta seção descreve como criar um bucket do Amazon S3 no console. 
Consulte Carregar o código (p. 24) para criar um usando o Toolkit for Eclipse.

Para criar um bucket do Amazon S3 a ser usado com o Lambda

1. Faça login no AWSManagement Console.
2. No menu Services (Serviços), abra o console do S3.
3. Selecione Create bucket (Criar bucket).
4. Insira um nome de bucket e, então, selecione uma região para ele. Essa região deve ser a mesma na 

qual você pretende executar sua função Lambda. Para obter uma lista das regiões suportadas pelo 
Lambda, consulte Regiões e endpoints no Referência geral da AWS.

5. Selecione Create (Criar) para concluir a criação do bucket.

Fazer upload do código
Em seguida, faça upload do código para o AWS Lambda como preparação para invocá-lo usando o AWS 
Management Console.

Para fazer upload da função no Lambda

1. Clique com o botão direito na janela de código do Eclipse, escolha AWSLambda e escolha Função 
Carregar para oAWS Lambda.

2. Na página Selecionar função Lambda de destino, escolha aAWS região a ser usada. Ela deve ser a 
mesma região que você escolheu para o bucket do Amazon S3 (p. 24).
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3. Selecione Create a new Lambda function (Criar uma função do Lambda) e digite um nome para sua 
função (por exemplo, HelloFunction).

4. Escolha Próximo.
5. Na página Configuração da função, insira uma descrição para sua função de destino do Lambda e 

escolha a função do IAM e o bucket do Amazon S3 que sua função usará.
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Para obter mais informações sobre as opções disponíveis, consulte Carregar função para a caixa de 
diálogoAWS Lambda (p. 32).

6. Na página Configuração da função, escolha Criar na função se quiser criar uma nova função do 
IAM para sua função do Lambda. Insira um nome de função na caixa de diálogo Create Role (Criar 
função).
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7. Na página Configuração da função, escolha Publicar nova versão se quiser que o upload crie uma 
nova versão da função Lambda. Para saber mais sobre controle de versão e aliases no Lambda, 
consulte Controle de versão e aliases de funções doAWS Lambda no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

8. Se você optar por publicar uma nova versão, a opção Provide an alias to this new version (Fornecer 
um alias para esta nova versão) será habilitada. Escolha essa opção caso deseje associar um alias a 
essa versão da função do Lambda.

9. Na página Configuração da função, escolha Criar na seção Bucket do S3 para código de função se 
quiser criar um novo bucket do Amazon S3 para sua função do Lambda. Insira um nome para o bucket 
na caixa de diálogo Create Bucket (Criar bucket).

10. Na seção S3 Bucket for Function Code (Bucket do S3 para código da função), você também pode 
optar por criptografar o código do qual foi feito upload. Neste exemplo, deixe None (Nenhum)
selecionado. Para obter mais sobre a criptografia do Amazon S3, consulte Proteger dados usando 
criptografia do lado do servidor no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

11. Deixe as opções de Advanced Settings (Configurações avançadas) como estão. O Toolkit for 
Eclipse seleciona os valores padrão para você. Escolha Concluir para fazer o upload de sua função 
LambdaAWS.
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Se o upload for bem-sucedido, você verá o nome da função Lambda que você escolheu aparecer ao lado 
da sua classe de manipulador Java na visualização do Project Explorer.

Se você não ver isso acontecer, abra a visualização do Eclipse Error Log. O Lambda grava informações 
sobre falhas ao carregar ou executar sua função nesse log de erros para que você possa depurá-las.

Invocar a função do Lambda
Agora você pode invocar a função no AWS Lambda.

Para invocar a função do Lambda

1. Clique com o botão direito na janela de código do Eclipse, escolha AWSLambda e escolha Executar 
função noAWS Lambda.

2. Escolha a classe de handler que você quer invocar.
3. Na caixa de entrada, digite uma string JSON válida, como “AWSLambda”.
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Note

Você pode adicionar novos arquivos de entrada JSON ao projeto, e eles serão mostrados 
nessa caixa de diálogo se o nome do arquivo terminar com .json. Você pode usar esse 
recurso para fornecer arquivos de entrada padrão para suas funções do Lambda.

4. A caixa Show Live Log (Mostrar log em tempo real) vem marcada por padrão. Isso exibe os registros 
da saída da função Lambda no console do Eclipse.

5. Escolha Invoke para enviar seus dados de entrada para sua função Lambda. Se tiver configurado 
tudo corretamente, você deverá ver o valor de retorno da função impresso na visualização Console do 
Eclipse (que será exibido automaticamente se ainda não estiver sendo mostrado).

Parabéns, você acabou de executar sua primeira função Lambda diretamente do Eclipse IDE!

Próximas etapas
Agora que você carregou e implantou sua função, tente alterar o código e executar a função novamente. O 
Lambda recarrega e invoca automaticamente a função para você e imprime a saída no console do Eclipse.

Mais informações
Para obter mais informações sobre cada uma das páginas abordadas neste tutorial, bem como uma 
descrição completa de cada opção, consulte a Referência de interface doAWS Lambda (p. 30).
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Para obter mais informações sobre o Lambda e sobre como escrever código Java para o Lambda, consulte 
Criação de funções do Lambda em Java no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

AWS LambdaReferência de interface do
Esta seção fornece informações detalhadas sobre cada um dos elementos da interface do usuário 
adicionados ao Eclipse pelo Toolkit for Eclipse paraAWS Lambda.

Tópicos
• NovoAWS LambdaCaixa de diálogo Java Project (p. 30)
• Upload Function toAWS LambdaCaixa de diálogo (p. 32)
• Execução doAWS LambdaFunção do diálogo (p. 36)

NovoAWS LambdaCaixa de diálogo Java Project
ONovo projeto Lambda JavaA caixa de diálogo ajuda a criar e configurar um novo projeto Java que você 
pode usar para criar uma função do Lambda.

Iniciar a caixa de diálogo

A caixa de diálogo New Lambda Java Project (Novo projeto Lambda Java) pode ser iniciada das seguintes 
maneiras:

• Ao abrir oAWSmenu na barra de ferramentas Eclipse e selecionandoNovoAWSProjeto Lambda Java....
• SelecionandoArquivo ‣ Novo ‣ Outro...no menu Eclipse e, em seguida, escolhendoAWS‣AWSProjeto 

Lambda Javana caixa de diálogo resultante.

30

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-java-how-to-create-deployment-package.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-java-how-to-create-deployment-package.html


AWS Toolkit for Eclipse Guia do usuário
AWS LambdaReferência de interface do 

Interface do usuário da caixa de diálogo Create Project

Nome do projeto

Obrigatório. Você deve fornecer um nome para o projeto.
Nome do pacote

Um nome opcional para o pacote Java. Ele deve ser um nome de pacote Java válido, como 
"com.mycompany.myproject". Quando você inserir o nome do pacote no campo de entrada de texto, 
ele será adicionado ao conteúdo da janela Source Preview (Visualização da origem).

Padrão: Nenhum, esse parâmetro é opcional.
Nome da classe

Obrigatório. O nome que identifica a classe Java que contém o código do Lambda. Ele deve ser um 
nome de classe Java válido. O valor padrão é genérico; você pode especificar o próprio nome aqui ou 
alterar o Package name (Nome do pacote) para evitar conflitos com classes nomeadas de maneira 
semelhante.

Padrão: LambdaFunctionHandler
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Tipo de entrada

Obrigatório. O tipo de entrada que será usado para chamar a função do Lambda. Você pode 
selecionar uma categoria na lista suspensa:
• S3 Event– recebe um evento do evento Amazon S3.
• SNS Event– recebe um evento de Amazon SNS.
• Kinesis Event– recebe um evento de um Amazon Kinesis stream.
• Cognito Event– recebe um evento do Amazon Cognito.
• Custom (Personalizado)— recebe um evento do código personalizado. Se definir o tipo de 

entrada como Custom (Personalizado), você também poderá definir o nome do tipo de entrada 
personalizado na caixa ao lado da seleção do tipo. Por padrão, o tipo Object (Objeto) genérico é 
usado.

Important

O tipo de entrada personalizado deve ser um nome de classe Java válido, e não um 
tipo primitivo como int, float, etc. É possível usar tipos encaixotados padrão do Java 
(Integer, Float ...) para esses casos.

Use o tipo de entrada Custom (Personalizado) para configurar fontes de evento da seguinte 
maneira:
• aplicativos de usuário
• aplicativos móveis
• OAWSManagement Console.
• OAWSComando da CLI invoke.

Padrão: Evento do S3
Tipo de saída

O tipo de saída. Ele deve ser um objeto Java válido.

Padrão: Objeto

Upload Function toAWS LambdaCaixa de diálogo
Você usa oUpload Function toAWSLambdaCaixa de diálogo para criar uma função do Lambda e faça 
upload do código a ser executado quando a função do Lambda for invocada.

Abrir a caixa de diálogo

Você pode iniciar oUpload Function toAWSLambdacaixa de diálogo de duas maneiras:

• Abra o menu de contexto doAWSProjeto Lambda Java no EclipseProject Explorervisualizar e, em 
seguida, escolhaAmazon Web Services,Função de upload doAWSLambda.

• Abra o menu de contexto na janela de código da classe Java e selecioneAWSLambda,Função de upload 
doAWSLambda.

OUpload Function toAWSLambdaA caixa de diálogo tem duas páginas:

• Select Target Lambda Function (Selecionar função do Lambda de destino) (p. 33)
• Configuração de função (p. 34)
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Opções da função Selecionar Lambda de destino

Selecione o handler

(Obrigatório) A classe do handler que contém o código de função do Lambda que você deseja fazer 
upload.

(Padrão) O handler carregado mais recentemente ou o primeiro encontrado, caso nenhuma tenha sido 
carregado anteriormente.

Selecione oAWSRegião

(Obrigatório) A região em que você deseja criar a função do Lambda.

(Padrão) O padrãoAWS Management Consoleregião para oAWSconta.
Selecionar ou criar uma função Lambda

(Obrigatório) Você deve escolher se deseja usar uma função do Lambda existente na lista suspensa 
ou se deseja criar uma nova inserindo o nome.

(Padrão) Create a new Lambda function (Criar uma função do Lambda)

Ao selecionar Next (Próximo), a página Function Configuration (Configuração da função) é aberta.
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Opções de configuração de função

A página é dividida em cinco seções, cada uma com as próprias configurações.

Configurações básicas

Esta seção mostra o nome da função e permite a você adicionar uma descrição de texto.
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Name (Nome)

(Imutável) O nome é determinado pelo nome escolhido na página Select Target Lambda Function 
(Selecionar função do Lambda de destino). Não é possível modificá-lo aqui, no entanto, é possível 
escolher Back (Voltar) para inseri-lo novamente na página anterior.

Descrição

(Opcional) Uma descrição de texto da função.

(Padrão) A descrição está vazia.

Papel da função

Nesta seção, você pode selecionar a função do IAM a ser aplicada à função. Você também pode criar uma 
função do IAM com oCriar. A função do IAM que você cria por meio do Toolkit for Eclipse é uma função 
básica que fornece acesso ao Amazon S3. Se você precisar de mais acesso aoAWS, você deve fornecer 
acesso a cada um dos serviços usados noAWS Management Console.

Função do IAM

(Obrigatório) A função que o Lambda usa para acessar oAWSdurante a execução da função do.

(Padrão) A primeira função do IAM doAWSconta.

Função de versionamento e alias

Nesta seção, você pode publicar uma nova versão da sua função do Lambda e especificar um alias para 
essa versão. Para saber mais sobre o versionamento e alias do Lambda, consulteAWSVersionamento e 
aliases da função LambdanoAWS LambdaGuia do desenvolvedor.

Publicar nova versão

(Padrão) Não selecionada. Se você selecionar essa opção, o upload cria uma nova versão da função 
do Lambda em vez de substituí-la.

Forneça um alias para essa nova versão

(Padrão) Não selecionada. Se você selecionar essa opção, é possível digitar um novo alias ou usar 
um existente.

Bucket do S3 para código da função

Nesta seção, você pode definir um bucket do Amazon S3 usado pela função do Lambda. Você também 
pode criar um novo bucket com oCriare selecione as configurações para criptografar sua função do 
Lambda quando ele faz upload para o Amazon S3.

S3 Bucket

(Obrigatório) Um bucket do Amazon S3 que pode ser usado pelo código da função. Somente buckets 
que estejam na mesma região na qual você executará a função são exibidos aqui.

(Padrão) O primeiro bucket em sua lista ou o último bucket ao qual você carregou sua função do 
Lambda.

Configuração de criptografia

(Padrão) Nenhum selecionada. Para saber mais sobre a criptografia do Amazon S3, consulteProteção 
de dados usando criptografia no lado do servidornoGuia do usuário do Amazon Simple Storage 
Service.
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Configurações avançadas

Esta seção contém as configurações que você pode usar com menos frequência. É possível ter mais 
controle sobre o ambiente de execução da sua função por meio dessas configurações do que as da seção
Function Execution (Execução da função).

Memória (MB)

(Obrigatório) O número de megabytes de memória disponível para a função do Lambda.

(Padrão) 512 MB.
Tempo limite (s)

(Obrigatório) O tempo limite, em segundos, depois do qual a função é considerada com falha se a 
execução tiver sido concluída.

(Padrão) 15 seg.

Execução doAWS LambdaFunção do diálogo
OExecutar função do LambdaA caixa de diálogo oferece uma maneira de invocar uma função do Lambda 
diretamente pela interface de usuário do Eclipse.

Iniciar a caixa de diálogo

A caixa de diálogo Run Lambda Function (Executar função do Lambda) pode ser iniciada das seguintes 
maneiras:

• abrindo o menu de contexto para o seuAWSProjeto Lambda Java no EclipseProject Explorerexibir e 
selecionarAmazon Web Services >Executar função noAWS: Lambda....

• abrindo o menu de contexto na janela de código da classe Java e selecionandoAWSLambda >Executar 
função noAWS: Lambda....

A caixa de diálogo Invoke Function é exibida assim:
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Opções

Existem duas maneiras de fornecer dados para a função. Tanto uma quanto outra são necessárias.

• Select one of the JSON files as input— Se tiver algum.jsonOs arquivos anexados ao projeto, você 
pode selecionar um deles na lista fornecida. Do contrário, essa opção permanecerá esmaecida.

• Or enter the JSON input for your function— Você pode inserir diretamente a entrada JSON válida para a 
função aqui. O tipo de dados inserido por você deve corresponder ao parâmetro de entrada do método 
Java na classe de handler.

Assim que você tiver feito uma seleção e fornecido os dados de entrada, poderá clicar emFinishPara 
invocar a função do Lambda ou clicar emCancelarpara sair da caixa de diálogo sem executar nada.

OAWS CloudFormationeditor de modelos
O Toolkit for Eclipse inclui um embutidoAWS CloudFormationeditor de modelos. Entre os recursos 
compatíveis:

• A possibilidade de criar e atualizar stacks diretamente no Eclipse IDE do modelo editado atualmente.
• Um validador JSON para ajudar a garantir que o modelo esteja em conformidade com a formatação 

JSON e as regras de conteúdo.

Tópicos
• Adicionar e acessarAWS CloudFormationModelos no Eclipse (p. 38)
• Implantar umAWS CloudFormationModelo do no Eclipse (p. 40)
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• Como atualizar umaAWS CloudFormationModelo do no Eclipse (p. 43)
• Validação de umAWS CloudFormationModelo do do no Eclipse (p. 46)

Adicionar e acessarAWS CloudFormationModelos no 
Eclipse
Para adicionar um modelo do CloudFormation ao projeto do Eclipse

1. Localize o modelo que você deseja adicionar ao projeto no gerenciador de arquivos do sistema e arraste 
o arquivo para a janela Package Explorer (Explorador do pacote) do projeto.

2. Escolha como você gostaria de adicionar o arquivo ao projeto e clique em OK.
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Para acessar um modelo do CloudFormation no projeto do Eclipse

• Clique duas vezes no nome do modelo em Package Explorer (Explorador do pacote) para começar a 
editar o arquivo.

Note

Os arquivos que terminam com .template ou .json usarão automaticamente o editor de 
modelos do AWS CloudFormation. Se o arquivo não for reconhecido automaticamente como um 
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modelo do AWS CloudFormation, você poderá selecionar o editor clicando com o botão direito do 
mouse no nome do arquivo em Package Explorer (Explorador do pacote) ou na janela do editor 
com o arquivo carregado, selecionando Open With (Abrir com) e CloudFormation Template Editor 
(Editor de modelos do CloudFormation)

Implantar umAWS CloudFormationModelo do no 
Eclipse

Note

Somente arquivos que terminem em .template podem ser iniciados no Eclipse IDE. Se o 
arquivo terminar com outra extensão, como .json, você precisará renomeá-lo primeiro com uma 
extensão .template para usar esse recurso.

Para implantar um modelo do CloudFormation no Eclipse

1. Com oAWS CloudFormation.templatearquivo aberto noAWS CloudFormationeditor de modelos 
(consulteAdicionar e acessarAWSModelos do CloudFormation no Eclipse (p. 38)para obter mais 
informações), clique com o botão direito do mouse no modelo aberto e selecioneExecutar noAWS, 
entãoCriar pilhaNo menu de contexto.

2. Na caixa de diálogo Create New CloudFormation Stack (Criar pilha do CloudFormation), insira o 
nome da pilha no campo Stack Name (Nome da pilha). O arquivo de modelo deve ser escolhido 
automaticamente no campo Template File (Arquivo de modelo).
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3. Escolha qualquer uma das seguintes opções (ou nenhuma):

Tópico do SNS— escolha um tópico do SNS existente na lista para receber notificações sobre o 
progresso da stack ou crie um novo digitando um endereço de e-mail na caixa e clicando emCriar novo 
tópico.

Creation Timeout– escolha por quanto tempo o AWS CloudFormation deve permitir que a stack seja 
criada antes de ser declarada falha (e revertida, a menos que a opção Rollback on failure esteja 
desmarcada).

Reversão em caso de falha— se você quiser que a stack seja reverter (excluída) em caso de falha, 
marque esta opção. Deixe-a desmarcada se você quiser que a stack permaneça ativa, para fins de 
depuração, mesmo que ela tenha deixado de ser iniciada por completo.

4. Clique em Next (Próximo) para continuar inserindo valores de parâmetro.
5. Se a stack tiver parâmetros, você irá inserir valores para eles em seguida. Para parâmetros com uma 

lista predefinida de respostas possíveis, você pode escolher um valor na lista fornecida.
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6. Clique em Finish (Concluir) para começar a inicialização da pilha.

Embora a pilha esteja sendo iniciada, você pode visualizar o status clicando duas vezes no nome da pilha 
abaixo doCloudFormationNó doAWSExplorerexibir ou clicando com o botão direito do mouse no nome da 
pilha e selecionandoAbrir no Stack EditorNo menu de contexto.

Note

Se você não conseguir ver a pilha em que você iniciouAWSExplorer, talvez seja necessário 
atualizar manualmente a exibição clicando noAtualizarAWSExplorerícone na parte superior 
doAWSExplorerVisualizar.
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Como atualizar umaAWS CloudFormationModelo do 
no Eclipse
Para atualizar um modelo do CloudFormation no Eclipse

1. Com o seuAWS CloudFormation.templatearquivo aberto noAWS CloudFormationeditor de modelos 
(consulteAdicionar e acessarAWSModelos do CloudFormation no Eclipse (p. 38)para obter mais 
informações), clique com o botão direito do mouse no modelo aberto e selecioneExecutar emAWS, 
entãoAtualizar pilhaNo menu de contexto.

2. Na caixa de diálogo Update CloudFormation Stack (Atualizar pilha do CloudFormation), selecione 
o nome da pilha no campo Stack Name (Nome da pilha) se ela não tiver sido selecionada 
automaticamente para você. O arquivo de modelo também deve ser escolhido automaticamente no 
campo Template File (Arquivo de modelo).
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3. Escolha qualquer uma das seguintes opções (ou nenhuma):

Tópico do SNS— escolha um tópico do SNS existente na lista para receber notificações sobre o 
progresso da stack ou crie um novo digitando um endereço de e-mail na caixa e clicando emCriar novo 
tópico.

Creation Timeout– escolha por quanto tempo o AWS CloudFormation deve permitir que a stack seja 
criada antes de ser declarada falha (e revertida, a menos que a opção Rollback on failure esteja 
desmarcada).

Reversão em caso de falha— se você quiser que a stack seja reverter (excluída) em caso de falha, 
marque esta opção. Deixe-a desmarcada se você quiser que a stack permaneça ativa, para fins de 
depuração, mesmo que ela tenha deixado de ser iniciada por completo.

4. Clique em Next (Próximo) para continuar inserindo valores de parâmetro.
5. Se a stack tiver parâmetros, você irá inserir valores para eles em seguida. Para parâmetros com uma 

lista predefinida de respostas possíveis, você pode escolher um valor na lista fornecida.
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6. Clique em Finish (Concluir) para começar a atualizar a pilha.

Embora a pilha esteja sendo atualizada, você pode visualizar o status clicando duas vezes no nome da 
pilha abaixo daCloudFormationNó do noAWSExplorerexibir ou clicando com o botão direito do mouse no 
nome da pilha e selecionandoAbrir no Stack EditorNo menu de contexto.
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Validação de umAWS CloudFormationModelo do do 
no Eclipse
Para validar um modelo do CloudFormation no Eclipse

• Realize uma das seguintes ações:
• Clique com o botão direito do mouse no nome do modelo na visualização Package Explorer 

(Explorador do pacote) e clique em Validate (Validar) no menu de contexto.

• Clique com o botão direito do mouse no modelo que você está editando no painel do editor e clique 
em Validate (Validar) no menu de contexto.

Important

O modelo só será validado para JSON correctness; ele não será validado para CloudFormation 
correctness. Um modelo de stack validado dessa maneira ainda pode deixar de ser iniciado ou 
atualizado.

Uso do DynamoDB comAWSExplorer
O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados rápido, altamente disponível, altamente escalável, 
econômico e não relacional. O DynamoDB remove limitações de escalabilidade tradicionais sobre 
armazenamento de dados, mantendo, ao mesmo tempo, a baixa latência e o desempenho previsível. 
O Toolkit for Eclipse oferece a funcionalidade para trabalhar com o DynamoDB em um contexto de 
desenvolvimento.

No Toolkit for Eclipse,AWSO Explorer exibe todas as tabelas do DynamoDB associadas ao 
ativoAWSconta.
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Display Amazon DynamoDB tables in AWS Explorer.

Criação de uma tabela do DynamoDB
Usando o Toolkit for Eclipse, você pode criar uma nova tabela do DynamoDB.

Para criar uma nova tabela noAWSExplorer

1. DentroAWSExplorer, clique com oAmazon DynamoDBE em seguida, clique emCriar tabela. O 
assistente Create New DynamoDB Table (Criar tabela do DynamoDB) é exibido.

2. Insira um nome de tabela na caixa Table name (Nome da tabela).
3. Insira um atributo de chave de hash primária naAtributo de chave hashcaixa, e selecione o tipo de chave 

de hash noTipo de chave hashlista suspensa. O DynamoDB compila um índice de hash não classificado 
usando o atributo de chave primária e um índice de intervalo classificado opcional usando o atributo 
de chave primária de intervalo. Para obter mais informações sobre o atributo de chave hash primária, 
consultePartições e distribuição de dadosnoGuia do desenvolvedor do Amazon DynamoDB.

4. Como opção, especifique uma chave primária de intervalo selecionando Use a range key (Usar uma 
chave de intervalo). Insira um atributo de chave de intervalo na caixa Range key attribute (Atributo da 
chave de intervalo) e selecione um tipo de chave de intervalo na lista suspensa Range key type (Tipo de 
chave de intervalo).

5. Especifique o número de unidades de capacidade de leitura na caixa Read capacity units (Unidades de 
capacidade de leitura) e o número de unidades de capacidade de gravação na caixa Write capacity units 
(Unidades de capacidade de gravação). Você deve especificar pelo menos 3 unidades de capacidade 
de leitura e 5 unidades de capacidade de gravação. Para obter mais informações sobre unidades de 
capacidade de leitura e gravação, consulteTaxa de transferência provisionadanoGuia do desenvolvedor 
do Amazon DynamoDB.

6. Clique em Finish (Concluir) para criar a tabela. Clique no botão Atualizar emAWSExplorerPara visualizar 
a nova tabela na lista de tabelas do.

47

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.Partitions.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ProvisionedThroughput.html


AWS Toolkit for Eclipse Guia do usuário
Visualizar uma tabela do DynamoDB como uma grade

Creating a table

Visualizar uma tabela do DynamoDB como uma grade
Para abrir uma visualização em grade das tabelas do DynamoDB, clique duas vezes no subnó 
noAWSExplorerque corresponde à tabela. Na visualização em grade, você pode visualizar os itens, os 
atributos e os valores armazenados na tabela. Cada linha corresponde a um item na tabela. As colunas da 
tabela correspondem aos atributos. Cada célula da tabela mantém os valores associados a esse atributo 
do item.

Um atributo pode ter um valor que seja uma string ou um número. Alguns atributos têm um valor que 
consiste em um conjunto de strings ou números. Os valores definidos são exibidos como uma lista 
separada por vírgulas entre colchetes.
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Amazon DynamoDB Grid View

Editar atributos e valores
A visualização em grade da tabela é editável; clicando duas vezes em uma célula, é possível editar os 
valores do atributo correspondente do item. Para atributos set-value, você também pode adicionar ou 
excluir valores individuais do conjunto.

Cell editing in Amazon DynamoDB Grid View

A interface do usuário de edição permite não apenas alterar o valor de um atributo, mas também o formato 
do valor do atributo – com algumas limitações. Por exemplo, um valor de qualquer número pode ser 
convertido em um valor de string. Se você tiver um valor de string cujo conteúdo seja um número, como 
"125", a interface do usuário de edição permitirá converter o formato do valor de string em número. Além 
disso, a interface do usuário de edição permite converter um single-value em um set-value. No entanto, 
você normalmente não pode converter de um set-value em um single-value; uma exceção é quando o set-
value tem, na verdade, apenas um elemento no conjunto.
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Editing set values in Amazon DynamoDB Grid View

A caixa de diálogo Edit Values (Editar valores) é aberta quando você edita um conjunto de valores. Depois 
de editar o valor de atributo, clique em Save set (Salvar conjunto) para confirmar as alterações. Se você 
quiser descartar as alterações, clique em Cancel (Cancelar).

Depois que você confirmar as alterações, o valor do atributo será exibido em vermelho. Isso indica que o 
atributo foi atualizado, mas que o novo valor não foi regravado no banco de dados do Amazon DynamoDB. 
Para regravar as alterações no DynamoDB, clique emArquivoE em seguida, clique emSalvarou pressione 
a partir do teclado. Para descartar as alterações, clique em Scan Table (Fazer varredura da tabela) e, 
quando o Toolkit perguntar se você gostaria de confirmar as alterações antes da varredura, clique em No 
(Não).

Verificar uma tabela do DynamoDB

Scan button

No Toolkit, você pode realizar varreduras nas tabelas do DynamoDB. Em uma varredura, você define 
um conjunto de critérios e a varredura retorna todos os itens da tabela correspondentes aos critérios. As 
varreduras são operações caras e devem ser usadas com cuidado para evitar interromper um tráfego de 
produção de prioridade maior na tabela. Para obter mais recomendações sobre como usar a operação de 
varredura com segurança, vá até o Guia do desenvolvedor do Amazon DynamoDB.

Para realizar uma varredura em uma tabela do Amazon DynamoDB noAWSExplorer

1. Na visualização em grade, clique em Add scan condition (Adicionar condição de varredura). Uma 
interface do usuário exibida que permite editar uma nova cláusula de varredura.

2. No editor de cláusulas de varredura, especifique o atributo correspondente, como ele deve ser analisado 
(Começa com, Contém etc.), qual deve ser o valor literal correspondente e se o valor é uma string ou 
um número.

3. Adicione mais cláusulas de varredura, conforme necessário, para a pesquisa. A varredura só retornará 
os itens correspondentes aos critérios de todas as cláusulas de varredura. A varredura realizará uma 
comparação diferenciando maiúsculas de minúsculas em relação a valores de string.

4. Na barra de botões na parte superior da visualização em grade, clique no botão de execução verde para 
realizar a varredura.
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Para remover uma cláusula de varredura, clique no X vermelho à esquerda de cada cláusula.

Scan button

Para retornar à visualização da tabela que inclui todos os itens, clique duas vezes emAmazon 
DynamoDBemAWSExplorer.

Paginar resultados da varredura

Na parte superior da visualização, existem três botões.

Paginate and export buttons

O segundo botão fornece paginação para resultados de varredura. Clicar no botão mais à direita exporta 
os resultados da varredura atual para um arquivo CSV.

Executar uma instância do Amazon EC2
Para executar uma instância do EC2, você deve criar um security group que permitirá ao tráfego de rede 
apropriado ao aplicativo se conectar à instância. No mínimo, o security group deve permitir acesso na 
porta 22, de maneira que você possa executar SSH na instância do EC2. Também convém criar um 
par de chaves, embora você também possa criar o par de chaves pelo assistente de inicialização. Por 
fim, você deve pensar em qual tipo de instância é apropriado ao aplicativo; o preço de uma instância 
do EC2 costuma ser mais alto para os tipos de instâncias mais eficientes. Para obter mais informações, 
consultehttp://aws.amazon.com/ec2/pricing/.

Para executar uma instância do Amazon EC2

1. DentroAWSExplorer, expanda oAmazon EC2Nó. Clique com o botão direito do mouse no subnó
Amazon Machine Images (AMIs) (Imagens de máquina da Amazon) e selecione Open EC2 AMIs View 
(Abrir visualização das AMIs do EC2).
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AMI configuration dialog box
2. Configure a visualização das AMIs para mostrar a AMI que usaremos neste exemplo. Na caixa de 

filtro, digite  start ebs . Isso filtra a lista de AMIs para mostrar somente as AMIs com nomes que 
contenham "start" e "ebs".

Clique com o botão direito do mouse na AMI amazon/getting-started-with-ebs e selecione Launch 
(Executar) no menu de contexto.

Select the Getting Started with EBS AMI
3. Na caixa de diálogo Launch EC2 Instance (Executar instância do EC2), configure a AMI do aplicativo.

Número de hosts

Defina este valor como o número de instâncias do EC2 para iniciar.
Tipo de instância

Selecione o tipo da instância do EC2 para iniciar.
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Availability Zone

Selecione uma Availability Zone (AZ – Zona de disponibilidade) na qual iniciar a instância. Nem 
todas as AZs estão disponíveis em todas as regiões. Se a AZ selecionada por você não estiver 
disponível, o Toolkit irá gerar uma mensagem informando que você precisa selecionar uma AZ 
diferente. Para obter mais informações sobre AZs, acessePerguntas frequentes sobre região e 
zona de disponibilidadenoGuia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Par de chaves

Par de chaves é um conjunto de chaves de criptografia públicas/privadas usadas para autenticar 
você ao se conectar à instância do EC2 usando SSH. Selecione um par de chaves em que você 
tenha acesso à chave privada.

Security group

O security group controla que tipo de tráfego de rede a instância do EC2 aceitará. Você deve 
selecionar um security group que permitirá o tráfego recebido na porta 22, ou seja, a porta usada 
por SSH, de maneira que você possa se conectar à instância do EC2. Para obter informações 
sobre como criar grupos de segurança usando o Toolkit, consulteGerenciamento de security 
groups noAWSExplorer (p. 55)

Perfil da instância

O perfil da instância é um contêiner lógico para uma função do IAM. Ao selecionar um perfil da 
instância, você associa a função do IAM correspondente à instância do EC2. As funções do IAM 
são configuradas com políticas que especificam o acesso a particularAWSserviços e recursos 
de conta. Quando uma instância do EC2 está associada a uma função do IAM, o software 
aplicativo executado na instância é executado com as permissões especificadas pela função do 
IAM. Isso permite que o software aplicativo seja executado sem a necessidade de especificar 
nenhumAWSAs credenciais próprias, que torna o software mais seguro. Para obter informações 
aprofundadas sobre as funções do IAM, acesseTrabalhar com funções donoManual do usuário do 
IAM.

Dados do usuário

Dados de usuário são dados fornecidos por você para o software aplicativo executado na 
instância do EC2. O software do aplicativo pode acessar esses dados por meio do Serviço de 
metadados de instância (IMDS).
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Launching an AMI from AWS Explorer
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4. Clique em Finish (Concluir).
5. DentroAWSExplorer, sob aAmazon EC2No, clique com o botão direitoInstânciassubnó e 

selecioneVisualização de instâncias do EC2 abertas.

A instância do EC2 deve ser exibida na visualização EC2 Instances (Instâncias do EC2). Pode 
demorar alguns minutos para a instância fazer a transição para o estado running (em execução). 
Depois que a instância estiver em execução, você poderá clicar com o botão direito do mouse na 
instância para carregar um menu de contexto de operações que pode executar na instância. Por 
exemplo, você pode encerrar a instância nesse menu. Também é possível copiar o endereço DNS 
público da instância. Você usaria esse endereço para se conectar à instância usando SSH.

List of Amazon EC2 instances

Gerenciar Security Groups noAWSExplorer
O Toolkit for Eclipse permite criar e configurar security groups para usar com instâncias do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). Ao executar uma instância do Amazon EC2, você precisa especificar um 
security group associado.

Um security group funciona como um firewall no tráfego de rede recebido. O security group especifica 
quais tipos de tráfego de rede uma instância do Amazon EC2 permitirá o recebimento. Ele também pode 
especificar que o tráfego de entrada só será aceito de determinados endereços IP ou apenas de outros 
security groups especificados.

Criar um novo security group
Nesta seção, criaremos um novo grupo de segurança. Logo depois da criação, o security group não terá 
permissões configuradas. Configurar permissões é algo processado por meio de uma operação adicional.

Para criar um novo security group

1. DentroAWSExplorer, abaixo doAmazon EC2nó, clique com botão direitoSecurity groups doe em 
seguida, clique emExibir Security Groups do EC2.

2. Clique com o botão direito do mouse no painel esquerdo da guia EC2 Security Groups (Grupos de 
segurança do EC2) e clique em New Group (Novo grupo).
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3. Na caixa de diálogo, insira um nome e uma descrição para o novo security group. Clique em OK.

Adicionar permissões a security groups
Nesta seção, adicionaremos permissões ao novo security group para permitir que outros computadores se 
conectem à instância do Amazon EC2 usando o protocolo Secure Shell (SSH).

Para adicionar permissões a um security group

1. Clique com o botão direito do mouse no painel direito da guia EC2 Security Groups (Grupos de 
segurança do EC2) e clique em Add Permissions (Adicionar permissões).
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Invoke Add Permissions UI
2. Na caixa de diálogo, selecione Protocol, port and network (Protocolo, porta e rede). Clique em TCP no 

menu suspenso Protocol (Protocolo). Insira 22 para Port or Port Range (Porta ou intervalo de portas). 
A porta 22 é a padrão de SSH. A caixa Network Mask (Máscara de rede) especifica os endereços 
IP de origem permitidos em formato CIDR; ela assume como padrão 0.0.0.0/0, que especifica que 
o grupo de segurança permitirá uma conexão TCP com a porta 22 (SSH) em qualquer endereço IP 
externo.

Por exemplo, também é possível especificar se as conexões devem ser permitidas somente em 
computadores na sub-rede do computador local. Neste caso, você especificaria o endereço IP do 
computador local seguido de um "/10". Por exemplo, "xxx.xxx.xxx.xxx/10", em que "xxx" corresponde 
aos valores de octeto distintos que constituem o endereço IP do computador local.

Clique em OK.
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Você também pode definir permissões no security group especificando um UserID e um nome de security 
group. Neste caso, as instâncias do Amazon EC2 nesse security group aceitariam todo o tráfego de rede 
recebido de instâncias do Amazon EC2 no security group especificado. Também é necessário especificar 
o UserID como uma maneira de diferenciar o nome do security group; os nomes de security group não 
precisam ser exclusivos em todas asAWS. Para obter mais informações sobre grupos de segurança, 
consulte .Segurança no Amazon EC2noGuia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Visualizar e adicionar notificações do Amazon SNS
É possível usar a Toolkit for Eclipse para visualizar tópicos do Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) associados a sua aplicação. O Amazon SNS é um serviço que permite que o aplicativo 
envie notificações usando um protocolo, como e-mail, quando ocorrem eventos específicos. Para saber 
mais sobre o Amazon SNS, consulte oGuia do desenvolvedor do Amazon SNS.

Exibir uma notificação do Amazon SNS
O processo a seguir ilustra como visualizar uma notificação do Amazon SNS.

Para visualizar uma notificação

1. DentroAWSExplorer, clique no triângulo à esquerda doAmazon SNSPara expandi-lo e ver os tópicos do 
Amazon SNS que ele contém.

2. Clique duas vezes neste tópico do SNS para abrir uma visualização detalhada no painel do editor do 
Eclipse. Neste exemplo, a açãoARN de assinaturaA coluna informa que a confirmação do tópico está 
pendente. O Amazon SNS requer uma confirmação do indivíduo especificado pelo endereço de e-mail 
para o SNS enviar notificações por e-mail para esse indivíduo.
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Adicionar uma notificação do Amazon SNS
É possível adicionar novas notificações do Amazon SNS por meio doAWSExplorador.

Para adicionar uma nova notificação

1. DentroAWSExplorer, clique com oAmazon SNSE em seguida, clique emCriar novo tópico. Insira um 
nome para o novo tópico e clique em OK.

2. Clique duas vezes no novo tópico para exibir a visualização detalhada do tópico. Clique com o botão 
direito do mouse na área Subscriptions (Inscrições) e clique em Create Subscription (Criar inscrição). 
Deixe a caixa Subscription Protocol (Protocolo da inscrição) como Email (plain text) (E-mail (texto 
simples)) e insira um endereço de e-mail para o endpoint. Clique em OK. A visualização detalhada da 
notificação já inclui essa assinatura.

59



AWS Toolkit for Eclipse Guia do usuário
Conectando-se ao Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS)

Select the notification protocol and endpoint.
3. Para excluir a inscrição, clique com o botão direito do mouse na coluna Protocol (Protocolo) da inscrição 

e em Delete Subscription (Excluir inscrição).

Note

A criação da assinatura fará um e-mail de verificação ser enviado para o indivíduo especificado 
pelo endereço de e-mail do "endpoint" da assinatura. Este endereço de e-mail será usado 
porAWSapenas para enviar notificações. Ele não será usado com nenhuma outra finalidade 
porAWSou Amazon.com.

Conectando-se ao Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

Nesta seção, usaremos o Toolkit for Eclipse para nos conectarmos a uma instância de banco de dados 
no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Antes de passar pelo processo descrito abaixo, 
você precisará de uma instância de banco de dados do RDS associada aoAWSconta. Você pode criar 
uma instância de banco de dados no RDS usando oAWS Management Console. Ao criar uma instância de 
banco de dados, defina a porta TCP usada pelo banco de dados para receber conexões como um valor 
que seja acessível no local. Por exemplo, se você estiver atrás de um firewall, escolha uma porta TCP na 
qual o firewall permita conexões. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Amazon 
RDS.

1. DentroAWSExplorer, ExpandAmazon RDSNó. Você deve ver uma lista das instâncias de banco de 
dados associadas aoAWSconta. Clique com o botão direito do mouse em uma dessas instâncias e 
clique em Connect (Conectar).
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Connect in context menu in AWS Explorer
2. O Toolkit for Eclipse exibe uma caixa de diálogo de autenticação. Insira a senha mestre especificada por 

você quando criou a instância de banco de dados. Clique em Finish (Concluir).

Authenticate against the database instance
3. O Toolkit for Eclipse carrega a conexão com a instância de banco de dados no Eclipse Data Source 

Explorer. Aqui, você pode inspecionar a estrutura e os dados no banco de dados.
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Data Source Explorer

Identity and Access Management
AWS Identity and Access ManagementO (IAM) permite controlar quem pode acessar oAWSRecursos e o 
que eles podem fazer com eles. OAWSO Explorer permite criar e gerenciar usuários, grupos e funções do 
IAM. Você também pode definir uma política de senha para usuários, o que permite especificar requisitos 
de senha, como tamanho mínimo, e se os usuários têm permissão para alterar as próprias senhas.

Note

É uma prática recomendada paratodos os usuários, até mesmo o proprietário da conta, para 
acessarAWSrecursos como usuários do IAM. Isso garante que, se as credenciais para um dos 
usuários do IAM forem comprometidas, as credenciais afetadas poderão ser revogadas sem a 
necessidade de alterar as credenciais raiz da conta.

Sobre o AWS Identity and Access Management
Em vez de compartilhar a senha e as credenciais de segurança da conta (o ID de chave de acesso 
e a chave de acesso secreta), você pode criar usuários do IAM que podem ter as próprias senhas e 
as credenciais de segurança. Você pode anexar políticas a usuários; nas políticas, você especifica 
permissões que determinam quais ações um usuário pode utilizar e quais recursos o usuário tem 
permissão para acessar.

Por uma questão de comodidade, em vez de adicionar políticas a usuários individuais, você pode criar
grupos do IAM (por exemplo, administradores e desenvolvedores), anexar políticas a eles e adicionar 
usuários a esses grupos. Você também pode criar funções que tenham políticas com permissões. As 
funções podem ser assumidas por usuários que estejam em outras contas, por serviços e por usuários 
que não tenham uma identidade do IAM. Para obter mais informações sobre o IAM, consulte o Manual do 
usuário do IAM.
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Criar um usuário do IAM
Você cria usuários do IAM para que outras pessoas na organização possam ter as 
própriasAWSidentidade. Você pode atribuir permissões a um usuário do IAM anexando uma política do 
IAM ao usuário ou atribuindo o usuário a um grupo. Os usuários do IAM atribuídos a um grupo derivam as 
permissões das políticas anexadas ao grupo. Para obter mais informações, consulte Criar um grupo do 
IAM (p. 64) e Adicionar um usuário do IAM a um grupo do IAM (p. 65).

Usando o Toolkit, você também pode gerarAWSCredenciais (ID da chave de acesso e chave de acesso 
secreta) para o usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Gerenciar credenciais para um 
usuário do IAM (p. 66).

Para criar um usuário do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoUsuários 
donó e, em seguida, selecioneCriar novos usuários.

2. Na caixa de diálogo Create New Users (Criar usuários), insira até cinco nomes para novos usuários 
do IAM e clique em Finish (Concluir). Para obter informações sobre restrições quanto a nomes para 
usuários do IAM, consulteLimitações em entidades do IAMnoManual do usuário do IAM.
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Para obter informações sobre como adicionar um usuário a um grupo, consulte Adicionar um usuário do 
IAM a um grupo do IAM (p. 65). Para obter informações sobre como criar uma política e anexá-la ao 
usuário, consulte Anexar uma política do IAM a um usuário, grupo ou função (p. 73).

Criar um grupo do IAM
Você pode adicionar usuários do IAM a grupos para facilitar o gerenciamento de permissões. Todas as 
permissões anexadas ao grupo se aplicam a todos os usuários nesse grupo. Para obter mais informações 
sobre grupos do IAM, consulteTrabalhar com usuários e grupos donoManual do usuário do IAM.

Ao criar um grupo, você pode criar uma política que inclui as permissões que os membros do grupo terão.

Para criar um grupo do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoGrupos 
donó e, em seguida, selecioneCriar novo grupo.

2. Insira um nome para o novo grupo do IAM e clique em Next (Próximo).

3. Insira um nome para a política que estabelece o que os membros do grupo têm permissão para fazer. 
Insira a política como um documento JSON e clique em OK.
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O nome da política deve ser exclusivo dentro da conta. O JSON informado para a política deve ser 
validado, ou você não poderá salvar a política. Para obter informações sobre como criar uma política, 
consulteVisão geral das políticas donoManual do usuário do IAM.

4. Clique em Finish (Concluir).

Para obter informações sobre como anexar políticas adicionais ao grupo do IAM, consulte Anexar uma 
política do IAM a um usuário, grupo ou função (p. 73).

Adicionar um usuário do IAM a um grupo do IAM
Se um usuário do IAM for adicionado a um grupo, todas as políticas anexadas ao grupo também estarão 
em vigor para o usuário. Para obter mais informações sobre os usuários do IAM, consulteGrupos e 
usuários donoManual do usuário do IAM.

Para adicionar um usuário do IAM a um grupo do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoGrupos 
donó e, em seguida, selecioneAbra o Editor de grupos. Você adiciona usuários do IAM a grupos do 
IAM a partir doGrupos doNó noAWSExplorerem vez de doUsuários doNó.

2. No editor Groups (Grupos), selecione o grupo ao qual você deseja adicionar usuários e clique na guia
Users (Usuários).
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3. No lado direito do painel inferior, clique no botão Add Users (Adicionar usuários).

4. Na caixa de diálogo Add Users to Group (Adicionar usuários ao grupo), selecione os usuários que 
você deseja adicionar e clique em OK.

Gerenciar credenciais para um usuário do IAM
Para cada usuário, você pode adicionar uma senha. Os usuários do IAM usam uma senha para trabalhar 
comAWSrecursos noAWS Management Console.
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Para criar uma senha para um usuário do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoUsuários 
donó e, em seguida, selecioneAbra o Editor de usuários.

2. Na lista de usuários, selecione o usuário para o qual você deseja criar uma senha e clique na guia
Summary (Resumo).

3. No lado direito do painel inferior, clique no botão Update Password (Atualizar senha).

4. Na caixa de diálogo Update User Password (Atualizar senha do usuário), digite uma senha e clique 
em OK.

Note

A nova senha substituirá todas as senhas existentes.

Para cada usuário você também pode gerar um conjunto de chaves de acesso (um ID de chave de 
acesso e uma chave de acesso secreta). Essas chaves podem ser usadas para representar o usuário 
para acesso programático aoAWS—por exemplo, para usar oAWSInterface de linha de comando 
(CLI), para assinar solicitações programáticas usando o SDK ou acessarAWSserviços por meio do 
Toolkit. (Para obter informações sobre como especificar credenciais a serem usadas com o Toolkit, 
consulteConfigurarAWSCredenciais (p. 3).)
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Para gerar chaves de acesso para um usuário do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoUsuários 
donó e, em seguida, selecioneAbra o Editor de usuários.

2. Na lista de usuários, selecione o usuário para o qual você deseja gerar chaves e clique na guia
Summary (Resumo).

3. Clique no botão Manage Access Keys (Gerenciar chaves de acesso).

Uma janela é exibida onde você pode gerenciar chaves de acesso para o usuário.

4. Clique no botão Create Access Key (Criar chave de acesso).

A caixa de diálogo Manage Access Key (Gerenciar chave de acesso) é exibida.
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5. Clique no botão Download (Fazer download) para fazer download de um arquivo de valores separados 
por vírgulas (CSV) que contém as credenciais que foram geradas.

Note

Essa será a única oportunidade de visualizar e fazer download dessas chaves de acesso. Se 
perder essas chaves, você deverá excluí-las e criar um novo conjunto de chaves de acesso.

Você só pode gerar dois conjuntos de credenciais por usuário do IAM. Se já tiver dois conjuntos de 
credenciais e precisar criar um conjunto adicional, você deverá excluir um dos conjuntos existentes 
primeiro.

Você também pode desativar credenciais. Nesse caso, as credenciais ainda existem, mas todas as 
solicitações aAWSque são feitas usando essas credenciais falharão. Isso será útil se você quiser desativar 
temporariamente o acesso aAWSPara esse conjunto de credenciais. Você pode reativar credenciais que 
foram desativadas anteriormente.

Para excluir, desativar ou reativar chaves de acesso para um usuário do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoUsuários 
donó e, em seguida, selecioneAbra o Editor de usuários.

2. Na lista de usuários, selecione o usuário para o qual você deseja gerenciar chaves de acesso, clique 
na guia Summary (Resumo) e no botão Manage Access Keys (Gerenciar chaves de acesso).

3. Na janela que lista as chaves de acesso desse usuário, clique com o botão direito do mouse nas 
credenciais que você deseja gerenciar e escolha uma das seguintes opções:

• Delete Access Key (Excluir chave de acesso)
• Make Inactive (Tornar inativo)
• Make Active (Tornar ativo)
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Criar uma função do IAM
Usar oAWSKit de ferramentas, você pode criar o IAMpapéis. A função pode serassumidoPor entidades 
que você deseja permitir acesso aoAWSrecursos da AWS. As políticas anexadas à função determinam 
quem pode assumir a função (a entidade confiável ou principal) e o que essas entidades têm permissão 
para fazer.

No Toolkit, você pode especificar as seguintes entidades confiáveis:

• UmaAWSserviço. Por exemplo, você pode especificar que um Amazon EC2 pode chamar 
outroAWSserviços ou queAWS Data PipelineTem permissão para gerenciar instâncias do Amazon EC2. 
Isso é conhecido como uma função de serviço.

• Uma conta diferente própria. Se você tiver váriosAWSContas, você pode precisar permitir que os 
usuários em uma única conta usem uma função para obter permissões a fim de acessar recursos que 
estejam em outra conta.

• Uma conta de terceiros. Você pode permitir que um fornecedor de terceiros gerencie oAWSrecursos 
da AWS. Nesse caso, você pode criar uma função na qual a entidade confiável seja a de 
terceirosAWSconta.

Depois de especificar quem é a entidade confiável, você poderá especificar uma política que determine o 
que a função tem permissão para fazer.

Por exemplo, você pode criar uma função e anexar uma política a essa função que limita o acesso apenas 
a um dos buckets do Amazon S3. Então, você pode associar a função a uma instância do Amazon EC2. 
Quando um aplicativo é executado na instância do Amazon EC2, o aplicativo só pode acessar o bucket do 
Amazon S3 cujo acesso foi permitido a você na política da função.

Para obter mais informações sobre funções do IAM, consulte Funções do IAM no Guia do usuário do IAM.

Para criar uma função do IAM

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó, clique com o botãoFunções 
donó e, em seguida, selecioneCriar nova função.
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2. Insira um nome para a função do IAM e clique em Next (Próximo).

3. Selecione a entidade confiável para a função. Para criar uma função de serviço, 
selecioneAWSFunções de serviço doE, em seguida, selecione uma função de serviço na lista 
suspensa.
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Para fornecer acesso a um usuário definido em um diferenteAWSConta própria, selecioneID da contae 
insira oAWSnúmero da conta da outra conta.

Para dar acesso a uma conta de terceiros, selecioneID da contae insira o de terceirosAWSNúmero da 
conta. Se o terceiro tiver fornecido a você um ID externo, insira-o também.

4. Clique em Next.
5. Insira um nome para a política que estabelece o que a função tem permissão para fazer. Em seguida, 

insira a política como um documento JSON e clique em OK.
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O nome da política deve ser exclusivo dentro da conta. O JSON informado para a política deve ser 
validado, ou você não poderá salvar a política. Para obter informações sobre como criar uma política, 
consulte Visão geral da políticas no guia Usar o IAM.

6. Clique em Finish (Concluir).

A nova função do IAM é exibida no editor Roles (Funções).

Para obter exemplos que mostram como acessar oAWSUsando a função do IAM associada a uma 
instância do Amazon EC2, consulteUsar funções do IAM para conceder acesso aoAWSRecursos no 
Amazon EC2noAWS SDK for JavaGuia do desenvolvedor.

Anexar uma política do IAM a um usuário, grupo ou 
função
Políticas são documentos que definem permissões. Por exemplo, uma política anexada a um usuário 
pode especificar o queAWSAs ações que o usuário tem permissão para chamar e em quais recursos o 
usuário tem permissão para realizar ações. Se a política estiver anexada a um grupo, as permissões só se 
aplicarão a usuários no grupo. Se a política estiver anexada a uma função, as permissões só se aplicarão 
a quem assumir a função.
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O processo para anexar uma política a um usuário ou grupo é semelhante. Para obter funções, você pode 
anexar uma política que especifique o que a função tem permissão para fazer. Você usa um processo 
separado para anexar ou editar a política que determina quem tem permissão para assumir a função (ou 
seja, para gerenciar a relação de confiança).

Note

Se tiver anexado uma política a um usuário, grupo ou função anteriormente, você poderá usar 
esse procedimento para anexar uma política adicional. Para editar uma política existente em 
um usuário, grupo ou função, use o console do IAM, as ferramentas de linha de comando ou as 
chamadas à API.

Para criar uma política do IAM para um usuário, grupo ou função

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó e clique duas vezes noGrupos 
doNó, oUsuários donó ou oFunções doNó.

2. Selecione o grupo, o usuário ou a função a que você deseja anexar a política e clique na guia
Permissions (Permissões).

3. No lado direito do painel inferior, clique no botão Attach Policy (Associar política).

4. Na caixa de diálogo Manage Group Policy (Gerenciar política de grupo), Manage User Policy 
(Gerenciar política de usuário) ou Manage Role Permissions (Gerenciar permissões da função), insira 
um nome para a política. Em seguida, insira a política como um documento JSON e clique em OK.
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O nome da política deve ser exclusivo dentro da conta. O JSON informado para a política deve ser 
validado, ou você não poderá salvar a política. Para obter informações sobre como criar uma política, 
consulteVisão geral das políticas do IAMnoManual do usuário do IAM.

Para criar ou gerenciar uma relação de confiança para uma função

1. DentroAWSExplorerExpandaAWSIdentity and Access ManagementNó e clique duas vezes noFunções 
doNó.

2. No editor Roles (Funções), selecione a função que você deseja gerenciar e clique na guia Trust 
Relationships (Relações de confiança).
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3. No lado direito do painel inferior, clique no botão Edit Trust Relationship (Editar relação de confiança).

4. Na caixa de diálogo Edit Trust Relationship (Editar relação de confiança), edite o documento de 
política JSON e clique em OK.

Definir política de senha
No Toolkit for Eclipse, você pode definir uma política de senha para a conta. Isso permite verificar se as 
senhas criadas para usuários do IAM seguem determinadas diretrizes de duração e complexidade. Ele 
também permite especificar se os usuários têm permissão para alterar as próprias senhas. Para obter mais 
informações, consulteGerenciar uma política de senhas do IAMnoManual do usuário do IAM.

Para criar uma política do IAM para um usuário ou grupo

1. DentroAWSExplorer, emIdentity and Access Management, clique duas vezes noPolítica de senhas 
doNó.

2. NoPolítica de senhas do, especifique as opções de política que você deseja para oAWSConta e, em 
seguida, clique emAplicar política de senha.
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Depurar aplicativos sem servidor usando 
oAWSSAM Local

Este tutorial orienta você durante a depuração de um projeto de aplicativo sem servidor com o Toolkit for 
Eclipse usandoAWSSAM Local. O SAM Local é oAWSFerramenta CLI para gerenciar aplicativos sem 
servidor escritos com oAWSModelo de aplicativo sem servidor daAWSSAM). Para obter mais informações, 
consulte o arquivo LEIA-ME do SAM Local.

Pré-requisitos
Para usar este tutorial, você deve ter o Toolkit for Eclipse, Docker eAWSInstalado o SAM Local. Consulte 
oAWSSAM LocalLEIAMEPara obter instruções de instalação do Docker e SAM Local. Consulte oConceitos 
básicos (p. 2)Para obter instruções sobre como instalar e configurar o Toolkit for Eclipse.

Note

Para usar aAWSPara o recurso SAM Local do Toolkit for Eclipse, seu projeto deve ser um projeto 
Maven válido com um arquivo pom.xml.

Após instalar as ferramentas necessárias, abra a caixa de diálogo Preferences (Preferências) do Eclipse 
no menu Eclipse. Configure o caminho SAM Local Executable (Executável do SAM Local), conforme 
mostrado. Isso permite que o Toolkit for Eclipse saiba onde encontrar a instalação do SAM Local.
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Importe o aplicativo SAM do AWS CodeStar
Para este tutorial, você precisa de um projeto de amostra no AWS CodeStar. Consulte oCriar um projeto 
sem servidor noAWSCodeStartutorial noGuia do usuário do AWS CodeStarPara criar um projeto de 
amostra do.

Para importar o aplicativo SAM do AWS CodeStar

1. Na barra de ferramentas do Eclipse, abra o menu do Amazon Web Services (identificado 
peloAWSícone homepage) e, em seguida, escolhaImportaçãoAWSProjeto CodeStar. Ou, na barra de 
menus do Eclipse, escolhaArquivo,Importação,AWS,AWSProjeto CodeStar.

2. Escolha a região em que o aplicativo de amostra foi criado.
3. Escolha seu projeto de amostra na lista Project Name (Nome do projeto).
4. Adicionar a suas credenciais do Git. Consulte oAWSGuia do usuário do CodeCommitPara saber como 

obter credenciais do Git para o CodeCommit.
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5. Escolha Next (Próximo).
6. Selecione Next (Próximo) na página Branch Selection (Seleção de ramificação).
7. Selecione Finish (Concluir) na página Local Destination (Destino local).

Em seguida, você pode depurar este aplicativo sem servidor localmente usando o SAM Local no Eclipse.

Depurar a função do Lambda localmente
Crie uma configuração de depuração para seu aplicativo sem servidor e use o SAM Local para executar o 
aplicativo localmente.
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Para depurar a função do Lambda localmente

1. No Project Explorer (Explorador do projeto) do Eclipse, abra HelloWorldHandler.java.
2. Clique com o botão direito na janela de código do Eclipse e selecioneDepurar comoe, depois, 

escolhaAWSSAM Local.
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3. Para este exemplo, deixe Project (Projeto) e Template (Modelo) como estão.
4. Selecione Lambda Function (Função do Lambda) no campo Run as (Executar como).
5. Selecione GetHelloWorld no campo Function identifier (Identificador da função).
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6. Para este exemplo, forneceremos um evento do Amazon S3. Selecione Generate (Gerar) ao lado da 
caixa de entrada Event (Evento).

7. Escolha uma região com o bucket do Amazon S3.
8. Insira um nome de bucket do Amazon S3.
9. Insira uma chave de objeto do Amazon S3 válida e selecioneOK.
10. Na página Save As (Salvar como), selecione o projeto atual e insira um nome para o arquivo de 

evento. Neste exemplo, usamos s3-event.json.
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11. Selecione OK para salvar o arquivo de evento e volte para a caixa de diálogo principal.
12. Deixe as configurações avançadas como estão. Consulte Configurações avançadas (p. 85) para 

saber mais sobre esses campos.
13. Escolha Apply e selecione Debug.

Isso executa a função do Lambda localmente. Você pode definir pontos de interrupção como faria para 
outros aplicativos ao depurar o código.

Testar o API Gateway localmente
Você também pode testar a funcionalidade de solicitação/resposta de HTTP com o SAM local.

Para testar a API Gateway localmente

1. Clique com o botão direito na janela de código do Eclipse, selecione Debug As (Depurar como),
Debug Configuration (Configuração de depuração).
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2. Crie uma nova configuração de depuração nessa execução e atribua um nome diferente a ela.
3. Selecione API Gateway no campo Run as (Executar como).
4. Ao deixar todos os outros campos como estão, sua configuração deve ficar parecida com essa:

5. Escolha Apply e selecione Debug.
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Isso gera um API gateway local que você pode usar para testar seu aplicativo. O resultado da depuração 
contém links de HTTP que podem ser usados para verificar a funcionalidade de solicitação/resposta do seu 
código.

Configurações avançadas
Esta seção descreve as opções avançadas disponíveis na página de configuração de depuração do SAM 
Local.
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Configuração do AWS
Selecionar perfil

(Obrigatório) O perfil usadoAWSCredenciais da .

(Padrão) O perfil padrão
Selecione a região

(Obrigatório) A região na qual o aplicativo é implementado.

(Padrão) Leste dos EUA (Virgínia)

Configuração do SAM Local
Objetivos do Maven

(Obrigatório) Os objetivos do Maven para executar ao criar o aplicativo. Você deve personalizar esses 
objetivos se os padrão não gerarem um arquivo Jar com todas as dependências inclusas (fat Jar). 
Consulte Plugin do Maven Shade no projeto Maven para saber como usar o plug-in para criar um fat 
Jar.

(Padrão) Pacote de limpeza
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Tempo de execução do SAM

(Obrigatório) Caminho do executável do SAM.

(Padrão) /usr/local/bin/sam
Porta de depuração

(Obrigatório) Porta que o depurador do Eclipse usa para se conectar ao SAM Local.

(Padrão) 5858
Env vars

(Opcional) Caminho para um arquivo JSON que contém valores para variáveis de ambiente usadas 
pelas funções do Lambda. Consulte os arquivos de variável de ambiente no guia do usuário do SAM 
Local para conhecer a sintaxe necessária para este arquivo.

(Padrão) Vazio

Configuração da função do Lambda
URI do código

(Opcional) Caminho do arquivo de código. Para o exemplo nesta página, seria o caminho do 
arquivo .jar.

(Padrão) Caminho no arquivo template.yml
Tempo limite

(Obrigatório) Tempo limite de tempo de execução da função do Lambda.

(Padrão) 300

Mais informações
Para obter mais informações sobreAWSSAM Local, veja oAWSSAM Localguia do usuário no GitHub. Para 
obter mais informações sobre oAWSModelo de aplicativo sem servidor (SAM), consulte oAWSSAMprojeto 
no GitHub.

87

https://github.com/awslabs/aws-sam-local#environment-variable-file
https://github.com/awslabs/aws-sam-local
https://github.com/awslabs/serverless-application-model


AWS Toolkit for Eclipse Guia do usuário
AWSPlug-in do CodeCommit — O Eclipse não 

foi conseguiu gravar no armazenamento seguro.

Solucionar problemas
AWSPlug-in do CodeCommit — O Eclipse não foi 
conseguiu gravar no armazenamento seguro.

Problema:ao fazer o check-out ou fazer o check-in de umAWSRepositório CodeCommit, recebi um erro 
dizendoA gravação na loja segura falhou, nenhuma senha fornecida.

Solução: AbraPreferences (Preferências)->Geral->Segurança->Armazenamento de segurança->Tópicos-
>GIT->Excluir.
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Histórico do documento
A tabela a seguir descreve as alterações importantes feitas desde a versão mais recente deste guia.

Versão da API: 2010-12-01

Última atualização da documentação: 28 de abr de 2020

1° de dezembro de 2016

Adicionada uma nova seção que dá detalhes sobre o novo assistente de projeto sem servidor (p. 10).
22 de dezembro de 2015

Removido o tópico Recursos adicionais – as informações nessa página já estão disponíveis na 
primeira página da guia, sob o título Documentação e recursos adicionais (p. 1).

22 de outubro de 2015
• O guia foi renomeado de "Guia de conceitos básicos" para "Guia do usuário", para representar 

melhor sua função.
• As instruções de instalação foram atualizadas para compensar alterações feitas na maneira como 

você seleciona componentes do toolkit a serem instalados.
16 de junho de 2014

Agora, o Toolkit for Eclipse oferece suporte à criaçãoAWS LambdaFunções do com Java. Para obter 
mais informações, consulteUsar o Lambda com oAWSToolkit for Eclipse (p. 20).

27 de setembro de 2013
• O Toolkit for Eclipse agora usa o mesmo sistema para armazenar e acessarAWSCredenciais 

daAWSCLI eAWSOs SDKs, o que inclui a capacidade de usar vários perfis para armazenar mais 
do que um conjunto de credenciais. Para obter informações, consulte o tópico recém-atualizado:
ConfigurarAWSCredenciais (p. 3).

• O Toolkit for Eclipse Getting Started Guide foi reestruturado em alinhamento com 
outrosAWSDocumentação do SDK (mais notavelmente, oAWSJava SDK do qual o Toolkit for 
Eclipse depende). Boa parte da reestruturação deve ser lógica e evidente, mas uma descrição de 
cada uma das seções principais do guia é fornecida emO que é ?AWSToolkit for Eclipse? (p. 1).

• Conceitos básicos (p. 2) foi atualizado para o Eclipse 4.3 ("Kepler").
9 de setembro de 2013

Este tópico acompanha alterações recentes feitas no guia. Ele deve ser um complemento do histórico 
de notas de release.

89

http://aws.amazon.com/releasenotes/Eclipse/
http://aws.amazon.com/releasenotes/Eclipse/

	AWS Toolkit for Eclipse
	Table of Contents
	
	O que é ?AWSToolkit for Eclipse?
	Documentação e recursos adicionais

	Conceitos básicos
	Configurar o toolkit
	Pré-requisitos
	Instalar o Toolkit for Eclipse
	Atualize o Toolkit for Eclipse

	ConfigurarAWS credenciais
	Obter suas chaves de acesso da AWS
	Para obter seu ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta
	Tópicos relacionados

	Adicione suas chaves deAWS acesso ao Toolkit for Eclipse
	Uso de váriasAWS contas com o Toolkit for Eclipse
	Alterando a localização do arquivoAWS de credenciais
	Para definir a localização do arquivoAWS de credenciais


	Associar chaves privadas aos pares de chaves do Amazon EC2

	Toolkit for Eclipse
	Construindo umAWSAplicação Java
	Crie e execute o exemplo do Amazon Simple Queue Service

	Projetos sem servidores
	Criar um projeto sem servidores
	Esquemas de projeto sem servidores
	Estrutura de projeto sem servidores
	Implantar um projeto sem servidores
	Consulte também

	DiferenciarAWSRecursos com nomenclatura

	Como trabalhar com os serviços da AWS
	Como acessar oAWSExplorer
	Usar o Lambda com o Toolkit for Eclipse
	Tutorial: Como criar, carregar e invocar umaAWS Lambda função
	Criar um projeto do AWS Lambda
	Implementar o método de handler
	Permitir que o Lambda assuma uma função do IAM
	Criar um bucket do Amazon S3 para seu código do Lambda
	Fazer upload do código
	Invocar a função do Lambda
	Próximas etapas
	Mais informações

	AWS LambdaReferência de interface do
	NovoAWS LambdaCaixa de diálogo Java Project
	Iniciar a caixa de diálogo
	Interface do usuário da caixa de diálogo Create Project

	Upload Function toAWS LambdaCaixa de diálogo
	Abrir a caixa de diálogo
	Opções da função Selecionar Lambda de destino
	Opções de configuração de função
	Configurações básicas
	Papel da função
	Função de versionamento e alias
	Bucket do S3 para código da função
	Configurações avançadas


	Execução doAWS LambdaFunção do diálogo
	Iniciar a caixa de diálogo
	Opções



	OAWS CloudFormationeditor de modelos
	Adicionar e acessarAWS CloudFormationModelos no Eclipse
	Implantar umAWS CloudFormationModelo do no Eclipse
	Como atualizar umaAWS CloudFormationModelo do no Eclipse
	Validação de umAWS CloudFormationModelo do do no Eclipse

	Uso do DynamoDB comAWSExplorer
	Criação de uma tabela do DynamoDB
	Visualizar uma tabela do DynamoDB como uma grade
	Editar atributos e valores
	Verificar uma tabela do DynamoDB

	Executar uma instância do Amazon EC2
	Gerenciar Security Groups noAWSExplorer
	Criar um novo security group
	Adicionar permissões a security groups

	Visualizar e adicionar notificações do Amazon SNS
	Exibir uma notificação do Amazon SNS
	Adicionar uma notificação do Amazon SNS

	Conectando-se ao Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
	Identity and Access Management
	Sobre o AWS Identity and Access Management
	Criar um usuário do IAM
	Criar um grupo do IAM
	Adicionar um usuário do IAM a um grupo do IAM
	Gerenciar credenciais para um usuário do IAM
	Criar uma função do IAM
	Anexar uma política do IAM a um usuário, grupo ou função
	Definir política de senha

	Depurar aplicativos sem servidor usando oAWSSAM Local
	Pré-requisitos
	Importe o aplicativo SAM do AWS CodeStar
	Depurar a função do Lambda localmente
	Testar o API Gateway localmente
	Configurações avançadas
	Configuração do AWS
	Configuração do SAM Local
	Configuração da função do Lambda

	Mais informações


	Solucionar problemas
	AWSPlug-in do CodeCommit — O Eclipse não foi conseguiu gravar no armazenamento seguro.

	Histórico do documento

