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O que o AWS Toolkit for JetBrains inclui

O que é o AWS Toolkit for JetBrains?

Para começar a usar o AWS Toolkit for JetBrains imediatamente, vá para oInstalação 
do (p. 4)econexão pela primeira vez (p. 8)Instruções de uso.

O AWS Toolkit for JetBrains é um plug-in de código aberto para ambientes de desenvolvimento integrado 
(IDEs) da JetBrains. O toolkit facilita o desenvolvimento, a depuração e a implantação de aplicativos sem 
servidor pelos desenvolvedores que usam a Amazon Web Services (AWS).

Tópicos
• O que o AWS Toolkit for JetBrains inclui (p. 1)
• Como começar a usar (p. 1)
• O que você pode fazer com o AWS Toolkit for JetBrains (p. 2)
• Informações relacionadas (p. 2)

O que o AWS Toolkit for JetBrains inclui
OO AWS Toolkit for JetBrains inclui os seguintes kits de ferramentas específicos:

• AWS Toolkit forCLIon(para desenvolvimento C & C++)
• AWS Toolkit forGoland(para desenvolvimento Go)
• AWS Toolkit forIntelliJ(para desenvolvimento de Java)
• AWS Toolkit forWebStorm(para desenvolvimento de Node.js)
• AWS Toolkit forCavaleiro(para desenvolvimento do.NET)
• AWS Toolkit forPhpStorm(para desenvolvimento PHP)
• AWS Toolkit forPyCharm(para desenvolvimento de Python)
• AWS Toolkit forRubyMine(para o desenvolvimento do Ruby)
• AWS Toolkit forDataGrip(para gerenciamento de banco de dados)

Note

Quando houver diferenças significativas de funcionalidade entre os kits de ferramentas do AWS 
para os IDEs do JetBrains com suporte, nós as anotamos neste guia.

Você também pode usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com funções do AWS Lambda, pilhas 
do AWS CloudFormation e clusters do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). O AWS Toolkit 
for JetBrains inclui recursos como gerenciamento de credenciais da AWS e do gerenciamento da Região 
da AWS, que simplificam a gravação de aplicativos da AWS.

Como começar a usar
Para começar a usar o AWS Toolkit for JetBrains, siga oInstalação do (p. 4)econexão pela primeira 
vez (p. 8)Instruções de uso.
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https://www.jetbrains.com/clion/
https://www.jetbrains.com/go/
http://aws.amazon.com/intellij/
http://aws.amazon.com/webstorm/
http://aws.amazon.com/rider/
https://www.jetbrains.com/php/
http://aws.amazon.com/pycharm/
https://www.jetbrains.com/ruby/
https://www.jetbrains.com/datagrip/
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O que você pode fazer com o AWS Toolkit for JetBrains

Depois de instalar o AWS Toolkit e conectá-lo a uma conta da AWS, você pode usá-lo para trabalhar 
com oAplicativos sem servidor da AWS (p. 20),Funções do AWS Lambda (p. 27),Pilhas do AWS 
CloudFormation (p. 34), eClusters do Amazon ECS (p. 37)Nessa conta.

Para obter instruções breves sobre como usar outros recursos do AWS Toolkit, consulte aPrincipais 
tarefas (p. 4).

O que você pode fazer com o AWS Toolkit for 
JetBrains

Você pode usar o AWS Toolkit for JetBrains para fazer o seguinte:

• Criar (p. 20),deploy (p. 24),Change (p. 25), edelete (p. 27) AWS sem servidoraplicativos do 
em uma conta da AWS.

• Criar (p. 28),executar (invocar) e depurar localmente (p. 30),executar (invocar) 
remotamente (p. 31),Change (p. 31), edelete (p. 34) AWS LambdaFunções do em uma conta 
da AWS.

• Visualizar logs de eventos do (p. 35)for edelete (p. 36) AWS CloudFormationO em uma conta da 
AWS.

• Depurar código noAmazon ECS (p. 38)Clusters do em uma conta da AWS. (O código de depuração 
em clusters do Amazon ECS está atualmente disponível em beta.)

• Trabalhar com oAmazon EventBridge (p. 39)esquemas do em uma conta da AWS.
• Alterne as credenciais da AWS para se conectar a um conjunto diferente de permissões de acesso na 

mesma conta da AWS ou em outra. (p. 14).
• Alterne para trabalhar com recursos do AWS em uma Região diferente da AWS para a conta da AWS 

conectada (p. 18).
• Use um proxy HTTP (p. 7) e atualize-o (p. 7), conforme necessário.

Informações relacionadas
Vídeos relacionados
• Lançamento | Apresentação do AWS Toolkit para IntelliJ IDEA (16 minutos, abril de 2019, site do 

YouTube)
• Conceitos básicos do AWS Toolkit for JetBrains(abrange o AWS Toolkit for PyCharm apenas, 2 minutos, 

novembro de 2018, site do YouTube)
• Criação de aplicativos sem servidor com o AWS Toolkit for JetBrains(abrange o AWS Toolkit for 

PyCharm apenas, 6 minutos, novembro de 2018, site do YouTube)

Páginas da Web relacionadas
• O AWS Toolkit for IntelliJ está disponível ao público(março de 2019, post no blog, site da AWS)
• AWS Toolkit for IntelliJ — agora disponível ao público em geral(março de 2019, post no blog, site da 

AWS)
• Novo — AWS Toolkits for PyCharm da, IntelliJ (visualização)(novembro de 2018, post no blog, site da 

AWS)
• Apresentação do AWS Toolkit for PyCharm(novembro de 2018, post no blog, site da AWS)
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http://aws.amazon.com/serverless/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://www.youtube.com/watch?v=xbbkNVr27Is
https://www.youtube.com/watch?v=oHge7MytYv4
https://www.youtube.com/watch?v=kyZpAnDc4Qs
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/03/the-aws-toolkit-for-intellij-is-now-generally-available/
http://aws.amazon.com/blogs/developer/aws-toolkit-for-intellij-now-generally-available/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-toolkits-for-pycharm-intellij-preview-and-visual-studio-code-preview/
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/11/introducing-aws-toolkit-for-pycharm/
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• AWS Toolkit for IntelliJ(parte do AWS Toolkit for JetBrains, site da AWS)
• AWS Toolkit for PyCharm(parte do AWS Toolkit for JetBrains, site da AWS)
• AWS Toolkit(JetBrains da)
• Desenvolva na AWS com as ferramentas JetBrains(JetBrains da)
• Todas as ferramentas e produtos do desenvolvedor da JetBrains(JetBrains da)

Perguntas e Ajuda
Para fazer perguntas ou solicitar ajuda da comunidade de desenvolvedores da AWS, consulte os seguintes 
fóruns de discussão da AWS:

• Desenvolvimento de C & C++
• Go Desenvolvimento
• Desenvolvimento de Java
• Desenvolvimento de JavaScript
• Desenvolvimento de .NET
• Desenvolvimento PHP
• Desenvolvimento de Python
• Desenvolvimento Ruby

(Ao entrar nesses fóruns, a AWS pode exigir que você faça login.)

Você também pode entrar em contato conosco diretamente.

Relatar um bug com o AWS Toolkit ou fazer uma 
solicitação de recurso
Para relatar um bug com o AWS Toolkit for JetBrains ou para fazer uma solicitação de recurso, vá para 
aProblemasGuia do noaws/aws-toolkit-jetbrainsno site do GitHub. Escolha New issue (Novo problema), 
e siga as instruções na tela para terminar de elaborar seu relatório de erro ou solicitação de recurso. 
(Quando você entra nesse site, o GitHub pode exigir fazer login.)

Contribuir para o AWS Toolkit
Valorizamos muito as suas contribuições para o AWS Toolkit. Para começar a contribuir, leia as
Contributing Guidelines no repositório aws/aws-toolkit-jetbrains no site do GitHub. (Quando você entra 
nesse site, o GitHub pode exigir fazer login.)
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http://aws.amazon.com/intellij/
http://aws.amazon.com/pycharm/
https://plugins.jetbrains.com/plugin/11349-aws-toolkit
https://www.jetbrains.com/devops/amazon-aws/
https://www.jetbrains.com/products.html
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=245
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=293
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=70
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=148
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=61
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=80
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=132
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=125
http://aws.amazon.com/contact-us/
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains/issues
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains
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Tarefas principais do AWS Toolkit for 
JetBrains

Use as instruções abreviadas a seguir para executar as principais tarefas com o AWS Toolkit for JetBrains.

• Instalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)
• Atualizar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 7)
• Configurar o AWS Toolkit for JetBrains para usar um proxy HTTP (p. 7)
• Trabalhar com conexões do AWS Toolkit for JetBrains para contas da AWS (p. 8)
• Obtenha a região atual da AWS que o AWS Toolkit for JetBrains está usando (p. 17)
• Alternar entre regiões da AWS (p. 18)
• Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19)
• Trabalhar com serviços da AWS

• Trabalhar com aplicativos sem servidor da AWS (p. 20)
• Trabalhar com funções do AWS Lambda (p. 27)
• Trabalhar com pilhas do AWS CloudFormation (p. 34)
• Trabalhar com Amazon CloudWatch Logs (p. 37)
• Trabalhar com clusters do Amazon ECS em uma conta (p. 37)
• Trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge (p. 39)
• Trabalhar com buckets e objetos do Amazon S3 (p. 39)
• Trabalhar com bancos de dados do Amazon RDS (p. 39)
• Trabalhar com clusters do Amazon Redshift e bancos de (p. 40)

Instalar o AWS Toolkit for JetBrains
Configurar sua conta da AWS para usar o AWS Toolkit for 
JetBrains
1. Criar uma conta da AWSSe ainda não tiver uma conta da.
2. Criar um usuário e grupo administrador no AWS Identity and Access Management (IAM)Na conta do, 

se ainda não tiver feito isso.

Note

Recomendamos criar ou usar um tipo especial de usuário e grupo na conta para o AWS 
Toolkit for JetBrains usar, o que chamamos deAdministrador daUsuário e grupo do IAM. 
Embora você possacriar um usuário e grupo regulares do IAMNa conta para o kit de 
ferramentas usar, essa abordagem pode não permitir que o kit de ferramentas tenha acesso 
total a todos os recursos da AWS e aplicativos sem servidor da AWS nessa conta. Nós 
apoiamos, masfortemente desencorajar, usando umUsuário raiz da conta da AWSCom o 
AWS Toolkit for JetBrains.

3. Crie uma chave de acesso para o usuário, se você ainda não tiver uma chave de acesso para esse 
usuário.
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http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-and-activate-aws-account/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html#getting-started_create-admin-group-console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html#id_users_create_console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
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Note

Uma chave de acesso contém um valor de ID de chave de acesso e um valor de chave de 
acesso secreta. O AWS Toolkit for JetBrains precisa usar ambos os valores posteriormente. 
Certifique-se de armazená-los em um local seguro. Se forem perdidos, eles desaparecerão 
para sempre e não poderão ser recuperados. No entanto, sempre é possível excluir uma 
chave de acesso perdida e, depois, criar uma chave de acesso de reposição. Se fizer 
isso alguma vez, você também precisará alterar as configurações de conexão do kit de 
ferramentas (p. 14). Nós apoiamos, masfortemente desencorajar,Criar uma chave de 
acesso para um usuário raiz da conta da AWSPara usar o AWS Toolkit for JetBrains.

Instalar e configurar o AWS Toolkit for JetBrains
1. Certifique-se de que umJetBrains IDE compatível com AWS ToolkitsO está instalado e em execução.
2. Abra Settings (Configurações) / Preferences (Preferências).
3. Escolha Plugins (Plug-ins).
4. NoMarketplace de, emPesquisar plugins no mercado, começar a inserirAWS Toolkit. QuandoAWS 

Toolkit da Amazon Web Servicesfor exibido, selecione-o.

5. Escolha Install.
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html#id_root-user_manage_add-key
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html#id_root-user_manage_add-key
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Note

Para usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com seus recursos disponíveis para 
AWS CloudFormation, AWS Lambda, AWS Serverless e Amazon ECS, é necessário instalar 
a versão 1.8 ou posterior do AWS Toolkit.

6. Quando a Third-party Plugins Privacy Note (Nota de privacidade de plugins de terceiros) for exibida, 
escolha Accept (Aceitar).

7. SelecioneReiniciar o IDE, e quando solicitado, escolhaReiniciar o.
8. Antes de usar o AWS Toolkit for JetBrains para desenvolver, testar, analisar e implantar aplicativos 

sem servidor da AWS ou funções do Lambda, certifique-se de ter as ferramentas a seguir instaladas. 
Instale as ferramentas nesta ordem:

1. Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
2. Docker (o Docker deve estar continuamente em execução sempre que você desenvolver, testar, 

analisar ou implantar aplicativos sem servidor ou funções)
3. Interface de linha de comando do modelo de aplicativo sem servidor da AWS (CLI do AWS SAM)

9. Antes de poder usar o AWS Toolkit for JetBrains para depurar código em clusters do Amazon ECS, 
são necessários passos adicionais. Para obter instruções, consulte pré-requisitos (p. 72).

10. Depois de instalar o AWS Toolkit for JetBrains (e se estiver trabalhando com aplicativos sem 
servidor da AWS, funções do Lambda ou clusters do Amazon ECS da, você instalou as ferramentas 
necessárias adicionais anteriores, na sequência adequada),Conectar a uma conta da AWS pela 
primeira vez (p. 8).

Superior (p. 4)
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.docker.com/install/
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-install.html
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Atualizar o AWS Toolkit for JetBrains
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4), você pode verificar a qualquer momento se 
há atualizações no kit de ferramentas e instalá-las.

Para fazer isso, com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça uma das 
opções a seguir:

1. Abra Settings (Configurações) / Preferences (Preferências).
2. Escolha Updates (Atualizações). (Se nenhuma atualização for exibida, talvez seja necessário escolher

Check new updates (Verificar novas atualizações).)

3. Siga todas as instruções na tela para concluir a atualização do AWS Toolkit for JetBrains.
4. Reinicie o IDE JetBrains.

Configurar o AWS Toolkit for JetBrains para usar 
um proxy HTTP

Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4), ele pode ser configurado para usar um 
proxy HTTP.

Com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça uma das opções a 
seguir:

• CLIon— ConsulteConfigurar proxy HTTPno site de ajuda do CliON.
• Goland— ConsulteHTTP proxyno site de ajuda Goland.
• IntelliJ IDEA— ConsulteHTTP proxyno site de ajuda IntelliJ IDEA.
• WebStorm— ConsulteHTTP proxyno site de ajuda do WebStorm.
• JetBrains— ConsulteConfigurar proxy HTTPno site de ajuda JetBrains Rider.
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https://www.jetbrains.com/help/clion/configuring-http-proxy.html
https://www.jetbrains.com/help/go/settings-http-proxy.html
https://www.jetbrains.com/help/idea/settings-http-proxy.html
https://www.jetbrains.com/help/webstorm/settings-http-proxy.html
https://www.jetbrains.com/help/rider/Configuring_HTTP_Proxy.html
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for JetBrains para contas da AWS

• PhpStorm— ConsulteHTTP proxyno site de ajuda do phpStorm.
• PyCharm— ConsulteHTTP proxyno site de ajuda do PyCharm.
• RubyMine— ConsulteHTTP proxyno site de ajuda RubyMine.

Depois de executar as instruções anteriores, o kit de ferramentas começa a usar essas configurações de 
proxy HTTP.

Superior (p. 4)

Trabalhar com conexões do AWS Toolkit for 
JetBrains para contas da AWS

Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4), use o kit de ferramentas para fazer o 
seguinte com contas da AWS:

• Connect a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8)
• Obter a conexão atual (p. 16)
• Adicionar várias conexões (p. 12)
• Alternar entre conexões (p. 14)
• Alterar configurações de conexões (p. 14)
• Excluir uma conexão (p. 15)

Superior (p. 4)

Connect a uma conta da AWS pela primeira vez
Presumimos que você jáInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4).Dependendo da opção de conexão, 
são necessários os seguintes pré-requisitos:

• Credenciais de segurança da AWS — Criado umchave de acesso(que contém tanto umID de chave de 
acessovalor e umchave de acesso secreta = ""Valor) para um usuário no IAM (o que recomendamos) ou 
para um usuário raiz de contas da AWS (o que não recomendamos de modo algum). Se você não tiver 
uma chave de acesso para um usuário do IAM,criar um.

• AWS SSO — Configurou o logon único habilitando o AWS SSO, gerenciando sua origem de identidade e 
atribuindo acesso SSO às contas da AWS. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte 
oConceitos básicosnoAWS Single Sign-On Guia do usuário.

Note

Recomendamos armazenar informações confidenciais de credenciais, como perfis nomeados que 
incluam chaves de acesso, nocredentialsfile. Opções de configuração menos confidenciais, 
como perfis nomeados que usam o AWS SSO para autenticação, normalmente são armazenadas 
noconfigfile.
É possível armazenar todos os seus perfis nomeados em um único arquivo. Se você estiver 
usandocredentialseconfigArquivos,credentialsO é aberto por padrão no IDE.
Se houver credenciais nos dois arquivos para um perfil que compartilhe o mesmo nome, 
as chaves docredentialsArquivo têm precedência. Para obter mais informações, 
consulteConfigurações de arquivos de configuração e credenciaisnoGuia AWS usuário da 
interface de linha de comando da.

• Para abrir as credenciais de edição, faça o seguinte:
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• Na barra de status, escolhaAWS: Nenhuma credencial selecionadae, depois, escolhaEditar arquivo 
(s) de credencial da AWS.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. SelecioneConfigurar AWSe, depois, 
escolhaEditar arquivo (s) de credencial da AWS.

Depois de abrir o arquivo de credenciais, você pode editá-lo para especificar o acesso à sua conta da AWS 
usando chaves de acesso ou AWS SSO.

Connect with access keys

1. No arquivo, em [default], para aws_access_key_id, substitua [accessKey1] pelo valor do 
ID da chave de acesso (por exemplo, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE).
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Caso solicitado, escolhaEu quero editar este arquivo de qualquer maneirae, depois, escolhaOK.
2. Para aws_secret_access_key, substitua [secretKey1] pelo valor da chave de acesso 

secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY).

Os resultados finais devem ser parecidos ao mostrado aqui, seguindo o formato de perfil 
nomeado.

... Other file contents omitted for brevity ...

[default]
# ... Some comments ...
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

... Other file contents omitted for brevity ...

Note

O AWS Toolkit for JetBrains é compatível atualmente com as seguintes variáveis de 
configuração:

• aws_access_key_id
• aws_secret_access_key
• aws_session_token
• credential_process
• external_id
• mfa_serial
• role_arn
• source_profile

Para obter mais informações, consulteVariáveis de configuração da AWS 
CLInoReferência de comandos da CLI da AWS.

3. Salve e, a seguir, feche o arquivo. O AWS Toolkit for JetBrains tenta se conectar à conta usando 
a chave de acesso anterior.

Depois de se conectar, você pode usar o kit de ferramentas para trabalhar com recursos da AWS 
nessa conta, comoAWS sem servidor (p. 20)Aplicações,AWS Lambda (p. 27)Funções do e 
doAWS CloudFormation (p. 34)Pilhas.

Connect with AWS SSO

Com o AWS SSO, você define um perfil nomeado nacredentialsarquivo ouconfigque você usa 
para recuperar credenciais temporárias para sua conta da AWS. A definição do perfil especifica o 
SSOportal do usuário, bem como a conta da AWS e a função do IAM associadas ao usuário que 
solicita acesso.

O AWS Toolkit for JetBrains chama o AWS CLIloginComando em seu nome. (O perfil nomeado que 
você adicionou é passado como uma opção paralogin). Se o login for bem-sucedido, seu navegador 
padrão será iniciado e verificará seu login do AWS SSO. Em seguida, você pode começar a acessar 
os recursos da AWS disponíveis em sua conta.
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1. Nocredentials/configarquivo, em[default], adicione um modelo para um perfil nomeado.

Você pode usar um exemplo como o que segue como um modelo para um perfil típico do AWS 
SSO.

Important

Para perfis nomeados, ocredentialsO arquivo usa um formato de nomeação diferente 
do que oconfigfile. Incluir a palavra prefixoprofileSomente ao configurar um perfil 
nomeado noconfigfile. Não use a palavra profile ao criar uma entrada no arquivo
credentials.

... Named profile in credentials file ...

[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Named profile in config file ...

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

2. Atribua valores às chaves que são específicas para sua configuração de SSO:

• sso_start_url— Especifica o URL que aponta para o portal do usuário do AWS SSO da 
organização.

• sso_region— Especifica a região da AWS que contém o host do portal do AWS 
SSO. Isso é separado e pode ser uma região da AWS diferente da especificada pelo 
padrãoregionparâmetro .

• sso_account_id— Especifica o ID da conta da AWS que contém a função do IAM com a 
permissão que você deseja conceder ao usuário associado do AWS SSO.

• sso_role_name— Especifica o nome fácil de lembrar da função do IAM que define as 
permissões do usuário ao usar esse perfil para obter credenciais por meio do AWS SSO.

• regionIAM Especifica a região da AWS que contém o host do portal do AWS SSO. 
Isso é separado e pode ser uma região da AWS diferente da especificada pelo 
padrãoregionparâmetro .

Note

Você também pode incluir quaisquer outras chaves e valores válidos 
no.aws/credentials file, por exemplo,outputouS3. No entanto, 
não é possível incluir nenhum valor relacionado à credencial, como 
orole_arnouaws_secret_access_key. Se fizer isso, a CLI da AWS produzirá um 
erro.
Para obter mais informações, consulteConfigurando o AWS CLI para usar o AWS Single 
Sign-OnnoGuia AWS usuário da interface de linha de comando da.
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Depois que o AWS Toolkit for JetBrains chama o AWS SSOloginem seu nome, uma janela do 
navegador é iniciada para confirmar que o login do SSO foi bem-sucedido.

Você também pode ter mais de uma conexão (p. 12) disponível, para que possa alternar entre 
elas (p. 14).

Depois de se conectar, o AWS Toolkit for JetBrains seleciona a região padrão da AWS automaticamente. 
Pode ser necessárioAlterne conexões para trabalhar com diferentes recursos da AWS (p. 18).

Superior (p. 4)

Adicionar várias conexões
Dependendo da conexão adicional que você deseja adicionar, primeiro você deve ter concluído uma das 
seguintes tarefas:

• Criou umchave de acesso(que contém tanto umID de chave de acessovalor e umchave de acesso 
secreta = ""Valor) para um usuário no IAM (o que recomendamos) ou para um usuário raiz de contas da 
AWS (o que não recomendamos de modo algum). Se você ainda não tiver uma chave de acesso para 
um IAM do,criar um.

• Enabled (Habilitado)Acesso ao AWS SSOpara a conta adicional da AWS do usuário.

Note

Recomendamos armazenar informações confidenciais de credenciais, como perfis nomeados que 
incluam chaves de acesso, nocredentialsfile. Opções de configuração menos confidenciais, 
como perfis nomeados que usam o AWS SSO para autenticação, normalmente são armazenadas 
noconfigfile.
É possível armazenar todos os seus perfis nomeados em um único arquivo. Se você estiver 
usandocredentialseconfigArquivos,credentialsO é aberto por padrão no IDE.
Se houver credenciais nos dois arquivos para um perfil que compartilhe o mesmo nome, 
as chaves docredentialsArquivo têm precedência. Para obter mais informações, 
consulteConfigurações de arquivos de configuração e credenciaisnoGuia AWS usuário da 
interface de linha de comando da.

1. Conecte pela primeira vez (p. 8), se você ainda não tiver feito isto.
2. Para começar a editar o arquivo de credenciais, faça o seguinte:

• Na barra de status, escolhaAWS de conexão dae, depois, escolhaAll Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu Exibir opções(Ícone de 
configurações). SelecioneAWS de conexão da,All Credentials (Todas as credenciais),Editar arquivo 
(s) de credencial da AWS.
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3. No arquivo, adicione um perfil com nome para cada conexão adicional. Os nomes de perfil 
podem conter apenas as letras maiúsculas AAtravés doZ, as letras minúsculasaAtravés doz, os 
números0Através do9, o caractere hífen (-), e o caractere de sublinhado (_). Os nomes de perfis 
devem ter menos de 64 caracteres de comprimento.

Profile with access keys

Por exemplo, para um perfil com nome denominado myuser, use o formato a seguir.

[myuser]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Note

O AWS Toolkit for JetBrains é compatível atualmente com perfis nomeados com apenas 
os seguintes caracteres: A-Z,a-z,0-9, sublinhado (_) e hífen (-).
Atualmente, o kit de ferramentas é compatível apenas com as seguintes variáveis de 
configuração:

• aws_access_key_id

• aws_secret_access_key

• aws_session_token

• credential_process

• mfa_serial

• role_arn

• source_profile

Para obter mais informações, consulteVariáveis de configuração da AWS 
CLInoReferência de comandos da CLI da AWS.
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Profile with AWS SSO

Com o AWS SSO, você pode habilitar várias conexões adicionando perfis nomeados que definem 
como contas específicas são autenticadas usando o logon único. Certifique-se de que cada 
perfil nomeado que você adicionar aocredentialstem um nome exclusivo e atribua valores 
específicos da conta às chaves SSO. Isso é mostrado no exemplo a seguir.

... Other file contents omitted for brevity ...

[profile user2]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

Para obter mais informações sobre os pares de chave/valor do SSO da AWS, consultedefining 
named profiles for SSO.

4. Salve e, a seguir, feche o arquivo. O AWS Toolkit for JetBrains exibe a nova conexão noAWS de 
conexão dana barra de status e noAWS Explorer.

Agora que tem várias conexões, você pode alternar entre elas (p. 14).

Depois de fazer a conexão, talvez seja necessárioalternar conexões para trabalhar com (p. 18).

Superior (p. 4)

Alternar entre conexões
1. Adicione várias conexões (p. 12), se ainda não tiver feito isto.
2. Execute um destes procedimentos:

• Na barra de status, escolhaAWS de conexão da.
• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaAWS de conexão da.

3. Escolha o perfil com nome a ser usado para a nova conexão. Se não estiver listado, escolhaAll 
Credentials (Todas as credenciais)e, depois, escolhaProfile nomeadosPara usar.

O AWS Toolkit for JetBrains muda para o novoconexão. Esta conexão está agora selecionada na 
caixaAWS de conexão dana barra de status eAWS Explorer.

Depois de fazer a conexão, talvez seja necessárioAlternar para trabalhar com recursos da AWS nessa 
conta que estejam em uma região diferente da AWS (p. 18).

Superior (p. 4)

Alterar configurações de conexões
1. Execute um destes procedimentos:
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• Na barra de status, escolhaAWS de conexão da,All Credentials (Todas as credenciais),Editar 
arquivo (s) de credencial da AWS.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu Exibir opções(Ícone 
de configurações). Em seguida, escolhaAWS de conexão da,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.

2. Faça as alterações no arquivo e, em seguida, salve e feche o arquivo.

Superior (p. 4)

Excluir uma conexão
1. Execute um destes procedimentos:

• Na barra de status, escolhaAWS de conexão da,All Credentials (Todas as credenciais),Editar 
arquivo (s) de credencial da AWS.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu Exibir opções(Ícone 
de configurações). Em seguida, escolhaAWS de conexão da,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.
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2. No arquivo, exclua completamente oProfile nomeados(especificando chaves de acesso ou pares de 
chave-valor SSO da AWS) para a conexão que você deseja excluir.

3. Salve e, a seguir, feche o arquivo. O AWS Toolkit for JetBrains remove a conexão excluída doAWS de 
conexão dana barra de status e noAWS Explorer.

Depois de excluir uma conexão, talvez seja necessário alternar para uma conexão diferente (p. 14) ou
fazer a conexão pela primeira vez (p. 8) novamente.

Superior (p. 4)

Obter a conexão atual
Para verificar qual conexão o AWS Toolkit for JetBrains está usando no momento, execute um dos 
seguintes procedimentos:

• Na barra de status, consulte a conexão atual exibida noAWS de conexão daÁrea.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu Exibir opções(Ícone de 
configurações). SelecioneAWS de conexão da. A conexão atual está selecionada.
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Você também pode ter mais de uma conexão (p. 12) disponível, para que possa alternar entre 
elas (p. 14).

Superior (p. 4)

Obtenha a região da AWS atual
Para verificar qual região da AWS o AWS Toolkit for JetBrains está usando no momento, execute um dos 
seguintes procedimentos:

• Na barra de status, consulte a Região atual exibida noAWS de conexão daÁrea.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu Exibir opções(Ícone de 
configurações). SelecioneAWS de conexão da. A Região atual está selecionada.

Você também podeAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18).

Superior (p. 4)
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Alternar entre regiões da AWS
Para alternar Regiões da AWS, siga um destes procedimentos:

• Na barra de status, escolhaAWS de conexão dae escolha a região da AWS para a qual você deseja 
alternar.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. SelecioneMenu Exibir opções(o ícone de 
configurações) e escolhaAWS de conexão da. Se a região da AWS para a qual você deseja alternar 
estiver listada, escolha essa Região. Caso contrário, escolha All Regions (Todas as regiões), e escolha a 
Região para a qual alternar.
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O AWS Toolkit for JetBrains alterna para usar a nova Região. A Região agora está selecionada na 
caixaAWS de conexão dana barra de status eAWS Explorer.

Superior (p. 4)

Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains
Para concluir este procedimento, você deve primeiramenteInstale o AWS Toolkit (p. 4). Em seguida, 
com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça uma das opções a seguir:

• Na barra da janela de ferramentas, escolhaAWS Explorer.

• NoExibirMenu, selecioneFerramentas Janelas,AWS Explorer.

Depois de abrirAWS ExplorerPela primeira vez, use-o paraConectar a uma conta da AWS pela 
primeira vez (p. 8). Depois disso, você pode usarAWS ExplorerPara trabalhar com oAWS 
Lambda (p. 27)Funções doAWS CloudFormation (p. 34)pilhas na conta.

Superior (p. 4)
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Trabalhar com aplicativos sem servidor da AWS
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, usá-lo paraConectar a uma 
conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para trabalhar com 
aplicativos sem servidor da AWS em uma conta, como descrito a seguir:

• Criar um aplicativo sem servidor (p. 20)
• Implantar um aplicativo sem servidor (p. 24)
• Atualizar as configurações de um aplicativo sem servidor (p. 25)
• Excluir um aplicativo sem servidor (p. 27)

Superior (p. 4)

Criar um aplicativo sem servidor
Para concluir este procedimento, você deve primeiramenteInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)E 
se você ainda não tiver,Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8).

1. Com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça uma das opções a 
seguir:

• Para IntelliJ IDEA ou WebStorm, escolhaArquivo,Novo,Projeto.
• Para PyCharm, escolhaArquivo,Novo projeto.
• Para JetBrains Rider, escolhaArquivo,NovoPara uma nova solução. Ou clique com o botão direito 

do mouse em uma solução existente na janela de ferramentas Explorer e escolha Add (Adicionar),
New Project (Novo projeto).

2. Para IntelliJ IDEA, escolhaDA AWS,AWS Serverless Applicatione, depois, escolhaPróximo.

Para PyCharm, escolhaAWS Serverless Application.
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Para WebStorm, escolhaAWS Serverless Application.

Para JetBrains Rider, escolhaAWS Serverless Application.
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3. Preencha osCaixa de diálogo Novo projeto (ou a caixa de diálogo Nova solução 
paraJetBrains) (p. 118)e, depois, escolhaFinish(para IntelliJ IDEA) ouCriar(para PyCharm, 
WebStorm ou JetBrains Rider). O AWS Toolkit for JetBrains cria o projeto e adiciona arquivos de 
código do aplicativo sem servidor da ao novo projeto.

4. Se você estiver usando IntelliJ IDEA, com oProjetoJá aberta e exibindo o projeto que contém os 
arquivos do aplicativo sem servidor, execute um dos seguintes procedimentos:

• Para projetos baseados em Maven, clique com o botão direito do mouse no arquivo pom.xml do 
projeto e escolha Add as Maven Project (Adicionar como projeto Maven).
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• Para projetos baseados em Gradle, clique com o botão direito do mouse no arquivo build.gradle
do projeto e escolha Import Gradle project (Importar projeto Gradle).
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Preencha a caixa de diálogo Import Module from Gradle (Importar módulo do Gradle) e escolha OK.

Depois de criar o aplicativo sem servidor, você podeExecutar (chamar) ou depurar a versão local de uma 
função do AWS Lambda (p. 30)que está contido nesse aplicativo.

Você também pode implantar o aplicativo sem servidor (p. 24). Depois de implantá-lo, você 
podeExecutar (chamar) a versão remota de uma função do Lambda (p. 31)que faz parte desse 
aplicativo implantado.

Superior (p. 4)

Implantar um aplicativo sem servidor
Antes de poder usar este procedimento para implantar um aplicativo sem servidor da AWS, primeiro é 
necessáriocriar o aplicativo sem servidor da AWS (p. 20). Depois, siga as etapas abaixo.

Note

Para implantar um aplicativo sem servidor que contenha uma função do AWS Lambda 
e implantar essa função com propriedades não padrão ou opcionais, primeiro é 
necessário definir essas propriedades no arquivo de modelo do AWS Serverless 
Application Model (AWS SAM) correspondente da função (por exemplo, em um arquivo 
denominadotemplate.yamldentro do projeto). Para obter uma lista das propriedades 
disponíveis, consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-application-
modelRepositório no GitHub.

1. Se você precisarAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18)Para implantar o aplicativo sem 
servidor, faça isso agora.
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2. Com a janela de ferramentas Project (Projeto) já aberta e exibindo o projeto que contém os arquivos 
do aplicativo sem servidor, clique com o botão direito do mouse no arquivo template.yaml do 
projeto. Em seguida, escolha Deploy Serverless Application (Implantar aplicativo sem servidor).

3. Preencha a caixa de diálogo Deploy Serverless Application (Implantar aplicativo sem 
servidor) (p. 116) e escolha Deploy (Implantar).

O AWS Toolkit for JetBrains cria uma pilha do AWS CloudFormation correspondente para a 
implantação. Também adiciona o nome da pilha aoCloudFormationLista deAWS Explorer. Se a 
implantação falhar, você pode tentar determinar por queExibir logs de eventos para a pilha (p. 35).

Depois de implantá-lo, você podeExecutar (chamar) a versão remota de uma função do AWS 
Lambda (p. 31)que faz parte desse aplicativo implantado.

Superior (p. 4)

Atualizar as configurações de um aplicativo sem 
servidor
Antes de poder usar este procedimento para modificar as configurações de um aplicativo sem servidor, 
primeiro é necessárioimplantar o aplicativo sem servidor da AWS (p. 24)Que você deseja mudar. 
Depois, siga as etapas abaixo.
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Note

Para implantar um aplicativo sem servidor que contenha uma função do AWS Lambda e implantar 
essa função com propriedades não padrão ou opcionais, primeiro é necessário definir essas 
propriedades no arquivo de modelo do AWS SAM correspondente da função (por exemplo, 
em um arquivo denominadotemplate.yamldentro do projeto). Para obter uma lista das 
propriedades disponíveis, consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-application-
modelRepositório no GitHub.

1. Com a janela de ferramentas Project (Projeto) já aberta e exibindo o projeto que contém os arquivos 
do aplicativo sem servidor, abra o arquivo template.yaml do projeto. Altere o conteúdo do arquivo 
para refletir as novas configurações e, a seguir, salve e feche o arquivo.

2. Se você precisarAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18)Para implantar o aplicativo sem 
servidor, faça isso agora.

3. Clique com o botão direito do mouse no arquivo template.yaml do projeto e escolha Deploy 
Serverless Application (Implantar aplicativo sem servidor).

4. Preencha a caixa de diálogo Deploy Serverless Application (Implantar aplicativo sem 
servidor) (p. 116) e escolha Deploy (Implantar). O AWS Toolkit for JetBrains atualiza a pilha do AWS 
CloudFormation correspondente para a implantação.

Se a implantação falhar, você pode tentar determinar por queExibir logs de eventos para a 
pilha (p. 35).
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Superior (p. 4)

Excluir um aplicativo sem servidor
Antes de poder usar este procedimento para excluir um aplicativo sem servidor, primeiro é 
necessárioimplantar o aplicativo sem servidor da AWS (p. 24)que você deseja excluir. Depois, siga as 
etapas abaixo.

1. Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlternar para uma Região 
da AWS diferente (p. 18)que contém o aplicativo sem servidor, faça isso agora.

2. Expanda CloudFormation.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da pilha do AWS CloudFormation que contém o 

aplicativo sem servidor da a ser excluído e, em seguida, selecioneExcluir o CloudFormation.

4. Insira o nome da pilha para confirmar a exclusão e, a seguir, escolha OK. Se a exclusão de pilha for 
bem-sucedida, o AWS Toolkit for JetBrains remove o nome da pilha doCloudFormationLista deAWS 
Explorer. Se a exclusão de pilha falhar, você pode tentar determinar por queExibir logs de eventos 
para a pilha (p. 35).

Superior (p. 4)

Trabalhar com funções do AWS Lambda
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com funções do Lambda na conta, como descrito a seguir.
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• Criar uma função do  (p. 28)
• Executar (chamar) ou depurar a versão local de uma função (p. 30)
• Executar (chamar) a versão remota de uma função (p. 31)
• Atualizar a configuração de uma função (p. 31)
• Excluir uma função do  (p. 34)

Superior (p. 4)

Criar uma função do
Você pode usar o AWS Toolkit for JetBrains para criar uma função do Lambda que é oparte de um 
aplicativo sem servidor da AWS (p. 28), ou você pode criar uma função do Lambdapor si só (p. 28).

Criar um aplicativo sem servidor que contenha uma função do 
Lambda
Consulte as instruções anteriores neste tópico sobre ocriação de um aplicativo sem servidor da 
AWS (p. 20).

Superior (p. 4)

Criar uma função autônoma
Para concluir este procedimento, você deve primeiramenteInstalar a (p. 4)AWS Toolkit for JetBrains e, 
se ainda não tiver feito isso,Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8).

Em seguida, com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça uma das 
opções a seguir:

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlternar para uma Região 
da AWS diferente (p. 18)Para criar a função no, faça isso agora. Em seguida, cliqueLambdae 
escolhaCriar novo AWS Lambda.

Preencha a caixa de diálogo Create Function (Criar função) (p. 115) e escolha Create Function (Criar 
função. O AWS Toolkit for JetBrains cria uma pilha do AWS CloudFormation para a implantação e 
adiciona o nome da função aoLambdaLista deAWS Explorer. Se a implantação falhar, você pode tentar 
determinar por queExibir logs de eventos para a pilha (p. 35).

• Crie um arquivo de código que implementa um manipulador de funções para Java, Python, Node.js ou
C#.

Se vocênecessidade deparaAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18)para criar a função 
remota a ser executada (chamada), faça isso agora. Em seguida, no arquivo de código, escolha a 
opçãoLambdaNa medianiz próxima ao manipulador de funções e escolhaCriar novo AWS Lambda. 
Preencha a caixa de diálogo Create Function (Criar função) (p. 115) e escolha Create Function (Criar 
função.
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Note

Se oLambdaNão for exibido no gutter ao lado do manipulador de funções, tente exibi-lo para 
o projeto atual selecionando a seguinte caixa noConfigurações/Preferences (Preferências):
Ferramentas,DA AWS,Project Settings,Mostrar ícones de calha para todos os possíveis 
manipuladores do AWS Lambda. Além disso, se o manipulador de funções já estiver definido 
no modelo de SAM do AWS correspondente, o manipulador de funções doCriar novo AWS 
Lambdanão aparecerá.

Depois de escolherCriar função, o AWS Toolkit for JetBrains cria uma função correspondente no serviço 
Lambda para a conta da AWS conectada. Se a operação for bem-sucedida, depois de atualizarAWS 
Explorer, oLambdaExibe o nome da nova função.

• Se você já tiver um projeto que contenha uma função do AWS Lambda e precisar primeiroAlternar 
para uma Região da AWS diferente (p. 18)Para criar a função no, faça isso agora. Em seguida, 
no arquivo de código que contém o manipulador de funções paraJava,Python,Node.js, ouC#, escolha 
a opçãoLambdaNa sarjeta ao lado do manipulador de funções. SelecioneCriar novo AWS Lambda, 
preencha aCriar função (p. 115)Caixa de diálogo e escolhaCriar função.

Note

Se oLambdaNão for exibido no gutter ao lado do manipulador de funções, tente exibi-lo para 
o projeto atual selecionando a seguinte caixa noConfigurações/Preferences (Preferências):
Ferramentas,DA AWS,Project Settings,Mostrar ícones de calha para todos os possíveis 
manipuladores do AWS Lambda. Além disso, oCriar novo AWS LambdaNão será exibido se o 
manipulador de funções já estiver definido no modelo de SAM do AWS SAM correspondente.

Depois de escolherCriar função, o AWS Toolkit for JetBrains cria uma função correspondente no serviço 
Lambda para a conta da AWS conectada. Se a operação for bem-sucedida, depois de atualizarAWS 
Explorer, o nome da nova função aparecerá noLambdaLista de

Depois de criar a função, você pode executar (chamar) ou depurar a versão local da função (p. 30) ou
executar (chamar) a versão remota (p. 31).

Superior (p. 4)
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Executar (chamar) ou depurar a versão local de uma 
função
AlocalVersão de uma função do AWS Lambda é uma função cujo código-fonte já existe no computador de 
desenvolvimento local.

Para concluir este procedimento, você deve primeiramenteCriar a função do AWS Lambda (p. 28)Que 
você deseja executar (chamar) ou depurar, se você ainda não tiver sido criada.

Note

Para executar (chamar) ou depurar a versão local de uma função do Lambda e executar (chamar) 
ou depurar essa função localmente com qualquer propriedade não padrão ou opcional, primeiro 
é necessário definir essas propriedades no arquivo de modelo do AWS SAM correspondente da 
função (por exemplo, em um arquivo denominadotemplate.yamldentro do projeto). Para obter 
uma lista das propriedades disponíveis, consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-
application-modelRepositório em GitHub.

1. Execute um destes procedimentos:

• No arquivo de código que contém o manipulador de funções paraJava,Python,Node.js, ouC#, 
escolha o ícone do Lambda na medianiz próxima ao manipulador de funções. Escolha Run 
(Executar) '[Local]' ou Debug (Depurar) '[Local]'.

• Com a janela de ferramentas Project (Projeto) já aberta e exibindo o projeto que contém a função, 
abra o arquivo template.yaml do projeto. Escolha o ícone Run (Executar) no gutter ao lado da 
definição de recurso da função, e escolha Run (Executar) '[Local]' ou Debug (Depurar) '[Local]'.

2. Preencha osEditar configuração (configurações de função local) (p. 121)Se for exibida, e 
escolhaExecução doouDepure. Os resultados são exibidos na janela de ferramentas Run (Executar)
ou Debug (Depurar) .

• Se oEditar configuraçãoNão for exibida e você desejar alterar a configuração existente, 
primeiroAlterar sua configuração (p. 31)E repita este procedimento desde o início.

• Se os detalhes de configuração estiverem ausentes, expandaModelos,AWS Lambdae, depois, 
escolhaLocal. SelecioneOKE repita este procedimento desde o início.
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Superior (p. 4)

Executar (chamar) a versão remota de uma função
AremoteA versão de uma função do AWS Lambda é uma função cujo código-fonte já existe dentro do 
serviço do Lambda para uma conta da AWS.

Para concluir este procedimento, você deve primeiramenteInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)E, 
se você ainda não tiver,Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8). Em seguida, com 
IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider em execução, faça o seguinte.

1. Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlternar para uma Região 
da AWS diferente (p. 18)que contém a função, faça isso agora.

2. AmpliarLambdaE confirme se o nome da função está listado. Se estiver, vá para a etapa 3 deste 
procedimento.

Se o nome da função não estiver listado,Criar a função do Lambda (p. 28)Que você deseja 
executar (invocar).

Se você criou a função comoparte de um aplicativo sem servidor da AWS (p. 28), também é 
precisoImplantar esse aplicativo (p. 24).

Se você criou a função criando um arquivo de código que implementa um manipulador de funções 
para oJava,Python,Node.js, ouC#Em seguida, no arquivo de código, escolha o ícone do Lambda ao 
lado do manipulador de funções. Em seguida, escolhaCriar novo AWS Lambda. Preencha a caixa de 
diálogo Create Function (Criar função) (p. 115) e escolha Create Function (Criar função.

3. comLambdaAberto emAWS Explorer, clique com o botão direito do mouse no nome da função e 
escolhaExecutar '[Remoto]'.

4. Preencha osEditar configuração (configurações de função remota) (p. 127)Se for exibida, e 
escolhaExecução doouDepure. Os resultados são exibidos na janela de ferramentas Run (Executar)
ou Debug (Depurar) .

• Se oEditar configuraçãoNão for exibida e você desejar modificar a configuração existente, 
primeiroAlterar sua configuração (p. 31)E repita este procedimento desde o início.

• Se os detalhes de configuração estiverem ausentes, expandaModelos,AWS Lambdae, depois, 
escolhaLocal. SelecioneOKE repita este procedimento desde o início.

Superior (p. 4)

Atualizar a configuração de uma função
Execute um destes procedimentos:

31

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/java-programming-model-handler-types.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/python-programming-model-handler-types.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/nodejs-prog-model-handler.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/dotnet-programming-model-handler-types.html


AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Atualizar a configuração de uma função

• Com o arquivo de código aberto que contém o manipulador de funções para Java, Python, Node.js ou
C#, escolha, no menu principal, Run (Executar), Edit Configurations (Editar configurações). Preencha a 
caixa de diálogo Run/Debug Configurations (Executar/depurar configurações) (p. 121) e escolha OK.

• Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlternar para uma 
Região da AWS diferente (p. 18)que contém a função, faça isso agora. AmpliarLambda, escolha o 
nome da função para a qual a configuração será alterada e, em seguida, execute um dos seguintes 
procedimentos:
• Altere configurações como tempo limite, memória, variáveis de ambiente e função de execução 

—Clique com o botão direito do mouse no nome da função e escolhaAtualizar configuração de função.

Preencha a caixa de diálogo Update Configuration (Atualizar configuração) (p. 134) e, a seguir, 
escolha Update (Atualizar).

• Alterar configurações, como a carga de entrada— No menu principal, escolhaExecução do,Editar 
configurações. Preencha a caixa de diálogo Run/Debug Configurations (Executar/depurar 
configurações) (p. 121) e escolha OK.
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Se os detalhes de configuração estiverem ausentes, primeiro expanda oModelos,AWS Lambdae, 
depois, escolhaLocal(para a versão local da função) ouRemotos(para a versão remota dessa mesma 
função). Escolha OK e repita este procedimento desde o início.

• Altere configurações como nome do manipulador de funções ou bucket de origem do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3)— Clique com o botão direito do mouse no nome da função e 
escolhaCódigo de função de atualização.

Preencha a caixa de diálogo Update Code (Atualizar código) (p. 133) e escolha Update (Atualizar).
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• Alterar outras configurações de propriedade disponíveis que não estão listadas nos marcadores 
anteriores— Altere essas configurações no arquivo de modelo do AWS SAM (por exemplo, em um 
arquivo chamadotemplate.yamldentro do projeto).

Para obter uma lista das configurações de propriedade disponíveis, 
consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-application-modelRepositório em GitHub.

Superior (p. 4)

Excluir uma função do
Use o AWS Toolkit for JetBrains para excluir uma função do AWS Lambda que sejaparte de um aplicativo 
sem servidor da AWS (p. 34). Ou você pode excluir umFunção independente do Lambda (p. 34).

Excluir um aplicativo sem servidor da que contenha uma função
Consulte as instruções para excluir um aplicativo sem servidor (p. 27), anteriormente neste tópico.

Superior (p. 4)

Excluir uma função autônoma
1. Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlternar para uma Região 

da AWS diferente (p. 18)que contém a função, faça isso agora.
2. AmpliarLambda.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da função a ser excluída e, a seguir, escolha Delete 

Function (Excluir função).

4. Insira o nome da função para confirmar a exclusão e, a seguir, escolha OK. Se a exclusão de funções 
for bem-sucedida, o AWS Toolkit for JetBrains remove o nome da função doLambdaLista de

Superior (p. 4)

Trabalhar com pilhas do AWS CloudFormation
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com pilhas do AWS CloudFormation na conta, como descrito a seguir:
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• Exibir logs de eventos para uma pilha (p. 35)
• Excluir uma pilha (p. 36)

Atualmente, não é possível usar o AWS Toolkit for JetBrains para oCriar pilhas (p. 35)ou paraalterar 
as configurações da pilha (p. 35). No entanto, essas tarefas pode ser executadas indiretamente como 
parte do trabalho com aplicativos sem servidor da AWS e funções do AWS Lambda, como descrito a 
seguir.

Superior (p. 4)

Criar uma pilha
Atualmente, não é possível usar o AWS Toolkit for JetBrains para criar uma pilha do AWS CloudFormation 
diretamente. No entanto, sempre que você usar o kit de ferramentas paraimplantar um aplicativo sem 
servidor da AWS (p. 24)ou paraCriar e implantar uma função do AWS Lambda (p. 28), primeiro eles 
são implantados pelo kit de ferramentas criando uma pilha correspondente no AWS CloudFormation e, em 
seguida, usando essa pilha para a implantação.

Superior (p. 4)

Alterar configurações de pilha
Atualmente, não é possível usar o AWS Toolkit for JetBrains para modificar as configurações de uma 
pilha do AWS CloudFormation diretamente. No entanto, você podeatualizar as configurações de um 
aplicativo sem servidor da AWS (p. 25)que pertence a uma pilha, ouAtualizar a configuração de uma 
função do AWS Lambda (p. 31)que pertence a uma pilha. Então vocêImplantar esse aplicativo sem 
servidor (p. 24)novamente ou implantar essa função, como parte do ciclo de vida doExecutar (chamar) 
a versão remota dessa função (p. 31), novamente.

Superior (p. 4)

Exibir logs de eventos para uma pilha
1. Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se a pilha estiver em uma Região da AWS 

que não seja a atual, oAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18)que o contém.
2. Expanda CloudFormation.
3. Para exibir logs de eventos da pilha, clique com o botão direito do mouse no nome da pilha. O AWS 

Toolkit for JetBrains exibe os logs de eventos noCloudFormationJanela de ferramentas.

Para ocultar ou mostrar a janela de ferramentas CloudFormation no menu principal, escolha View 
(Exibir), Tool Windows (Janelas de ferramentas), CloudFormation.

35



AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Excluir uma pilha

Superior (p. 4)

Excluir uma pilha
1. Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlternar para uma Região 

da AWS diferente (p. 18)que contém a pilha, faça isso agora.
2. Expanda CloudFormation.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da pilha a ser excluída e escolha Delete 

CloudFormation Stack (Excluir pilha de CloudFormation).
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4. Insira o nome da pilha para confirmar que foi eliminada e, a seguir, escolha OK. Se a exclusão de 
pilha for bem-sucedida, o AWS Toolkit for JetBrains remove o nome da pilha doCloudFormationLista 
deAWS Explorer. Se a exclusão de pilha falhar, você pode solucionar o problema exibindo os logs de 
eventos da pilha (p. 35).

Superior (p. 4)

Trabalhar com Amazon CloudWatch Logs
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com o Amazon CloudWatch Logs na conta, como descrito a seguir.

• Exibindo grupos de logs e fluxos de log do CloudWatch (p. 66)
• Trabalhar com eventos de log CloudWatch (p. 67)

Superior (p. 4)

Trabalhar com clusters do Amazon ECS
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com clusters do Amazon ECS na conta, como descrito a seguir.
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Depurar código em um cluster
Após concluir oPré-requisitos do (p. 72), faça o seguinte.

1. Abrir AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se oCluster do Amazon 
ECS (p. 75)Está em uma Região da AWS que não seja a atual,Alternar para uma Região da AWS 
diferente (p. 18)que o contém.

2. Expanda ECS, e, em seguida, expanda Clusters.
3. Expanda seu cluster do Amazon ECS, clique com o botão direito do mouse em seu serviço e 

escolhaHabilitar depuração de nuvem. Por exemplo, na captura de tela a seguir, o cluster é 
denominado java e o serviço java-service.

4. Quando solicitado, escolha aFunção de tarefa do Amazon ECS (p. 74)e, depois, escolhaOK.

A barra de status exibe a mensagem Configuring Cloud Debugging resource (Configuração do recurso 
de depuração na nuvem). Aguarde até que a guia Build Output (Saída da compilação) da janela de 
ferramentas Build (Compilar) exiba uma mensagem de configuração bem-sucedida. (Um pop-up 
relacionado também é exibido no canto inferior direito.) Isso levará vários minutos.

Note

À medida que a depuração de código é ativada em sua conta da AWS da pela primeira vez, 
o AWS Toolkit for JetBrains cria um bucket do Amazon S3 em sua conta da AWS. O nome 
do bucket segue o formato de do-not-delete-cloud-debug-Region-ID-account-
ID. O JetBrains Toolkit armazena informações nesse bucket para ativar a depuração de 
código. Não exclua esse bucket nem modifique seu conteúdo. Se fizer isso, a depuração 
de código pode parar de funcionar ou produzir resultados inesperados. Se esse bucket for 
excluído ou modificado acidentalmente, o JetBrains Toolkit tentará recriar o bucket. Você 
também pode forçar o JetBrains Toolkit a recriar o bucket escolhendoHabilitar depuração de 
nuvemnovamente conforme descrito anteriormente, ou escolhendoDesabilitar depuração de 
nuvemComo descrito posteriormente neste procedimento.

5. Com o código que você deseja depurar, noAWS Explorer, expandirECS, expandirClusterse, em 
seguida, expanda o cluster. Um serviço é exibido com um ícone de depuração ao lado dele. Isso 
indica que agora o serviço está ativado para depuração na nuvem. Clique com o botão direito do 
mouse no serviço com o ícone de depuração e escolha Debug (Depurar).

6. Preencha a caixa de diálogo Edit configuration (Editar configuração) (p. 129) e escolha Debug 
(Depurar).

38



AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge

Note

Para fazer alterações nessa configuração posteriormente, na barra de menus, escolha Run 
(Executar), Edit Configurations (Editar configurações). Depois expandaDepuração de serviço 
na nuvem do Amazon ECS, e escolha o nome do serviço.

7. Use as ferramentas de depuração integradas do IDE para depurar seu código como de costume.
8. Se fizer alterações no código, você pode começar a depurar novamente. NoAWS Explorer, 

expandirECS, expandirClusterse, em seguida, expanda o cluster. Clique com o botão direito do mouse 
no serviço que tem o ícone de depuração ao lado e escolha Debug (Depurar).

9. Se fizer alterações no Dockerfile associado, você deverá recompilar e publicar a imagem do 
Docker e, em seguida, repetir esse procedimento desde o início.

10. Para desativar a depuração, na caixa de diálogoAWS Explorer, expandirECS, expandirClusterse, 
em seguida, expanda o cluster. Clique com o botão direito do mouse no serviço que tem o ícone de 
depuração ao lado e escolha Disable Cloud Debugging (Desativar depuração na nuvem). Um pop-up 
é exibido, confirmando que a depuração está desativada.

Superior (p. 4)

Trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge
Consulte Trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge (p. 78).

Superior (p. 4)

Trabalhar com buckets e objetos do Amazon S3
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com buckets e objetos do Amazon S3 na conta, como descrito a seguir.

• Trabalhar com buckets do Amazon S3 (p. 99)
• Trabalhar com objetos do Amazon S3 (p. 100)

Superior (p. 4)

Trabalhar com o Amazon RDS
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com bancos de dados do Amazon RDS na conta, como descrito a seguir.

• Confirmar pré-requisitos para acessar bancos de dados do Amazon RDS (p. 87)
• Connect a um banco de dados do Amazon RDS (p. 89)

Superior (p. 4)
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Trabalhar com o Amazon Redshift
Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4)e, em seguida, use o kit de ferramentas 
paraConectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8), você pode usar o kit de ferramentas para 
trabalhar com clusters e bancos de dados do Amazon Redshift na conta, como descrito a seguir.

• Confirmar pré-requisitos para acessar clusters e bancos de dados do Amazon Redshift (p. 93)
• Connect a um banco de dados em um cluster do Amazon Redshift (p. 94)

Superior (p. 4)
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Configuração do AWS Toolkit for 
JetBrains

Para configurar, execute as instruções a seguir para configurar o AWS Toolkit for JetBrains. Essas 
instruções incluem instalar e atualizar o AWS Toolkit for JetBrains, conectar o kit de ferramentas a uma 
conta da AWS, definir a Região da AWS para o kit de ferramentas a ser usado, e outros.

Tópicos
• Instalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 41)
• Atualização do AWS Toolkit for JetBrains (p. 44)
• Definir credenciais da AWS para o AWS Toolkit for JetBrains (p. 45)
• Definindo uma região da AWS para o AWS Toolkit for JetBrains (p. 54)
• Configuração de proxy HTTP para o AWS Toolkit for JetBrains (p. 56)

Instalar o AWS Toolkit for JetBrains
A instalação do AWS Toolkit for JetBrains é um processo de dois estágios. Primeiro, você configura sua 
conta e permissões da AWS para que possa interagir com os serviços da AWS dentro do JetBrains IDE. 
Em seguida, você instala e configura o Toolkit como um plug-in IDE.

Configurar sua conta da AWS para usar o AWS Toolkit for 
JetBrains
1. Criar uma conta da AWSSe ainda não tiver uma conta.
2. Crie um usuário administrador e agrupe no AWS Identity and Access Management (IAM)Na conta, se 

ainda não tiver feito isso.

Note

Recomendamos criar ou usar um tipo especial de usuário e grupo na conta para o AWS 
Toolkit for JetBrains usar, o que chamamos deAdministrador daUsuário e grupo do IAM. 
Embora você possacriar um usuário e grupo regulares do IAMNa conta para o kit de 
ferramentas usar, essa abordagem pode não permitir que o kit de ferramentas tenha acesso 
total a todos os recursos da AWS e aplicativos sem servidor da AWS nessa conta. Nós 
apoiamos, masdesencorajar fortemente, usando umaUsuário raiz da conta da AWSCom o 
AWS Toolkit for JetBrains.

3. Crie uma chave de acesso para o usuário, se você ainda não tiver uma chave de acesso para esse 
usuário.

Note

Uma chave de acesso contém um valor de ID de chave de acesso e um valor de chave de 
acesso secreta. O AWS Toolkit for JetBrains precisa usar ambos os valores posteriormente. 
Certifique-se de armazená-los em um local seguro. Se forem perdidos, eles desaparecerão 
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para sempre e não poderão ser recuperados. No entanto, sempre é possível excluir uma 
chave de acesso perdida e, depois, criar uma chave de acesso de reposição. Se fizer 
isso alguma vez, você também precisará alterar as configurações de conexão do kit de 
ferramentas (p. 14). Nós apoiamos, masdesencorajar fortemente,Criação de uma chave de 
acesso para um usuário raiz da conta da AWSPara usar o AWS Toolkit for JetBrains.

Instalar e configurar o AWS Toolkit for JetBrains
1. Certifique-se de que umaJetBrains IDE compatível com AWS ToolkitsEstá instalado e em execução.
2. Abra Settings (Configurações) / Preferences (Preferências).
3. Escolha Plugins (Plug-ins).
4. NoMarketplace, emPesquisar plugins no mercado, comece a inserirAWS Toolkit. QuandoAWS Toolkit 

by Amazon Web Servicesfor exibido, selecione-o.

5. Escolha Install.
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Toolkit for JetBrains Program (EAP)

Note

Para usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com seus recursos disponíveis para 
AWS CloudFormation, AWS Lambda, AWS Serverless e Amazon ECS, é necessário instalar 
a versão 1.8 ou posterior do AWS Toolkit.

6. Quando a Third-party Plugins Privacy Note (Nota de privacidade de plugins de terceiros) for exibida, 
escolha Accept (Aceitar).

7. SelecioneReinicie o IDE, e quando solicitado, escolhaReiniciar o.
8. Antes de usar o AWS Toolkit for JetBrains para desenvolver, testar, analisar e implantar aplicativos 

sem servidor da AWS ou funções do Lambda, certifique-se de ter as ferramentas a seguir instaladas. 
Instale as ferramentas nesta ordem:

1. Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
2. Docker (o Docker deve estar continuamente em execução sempre que você desenvolver, testar, 

analisar ou implantar aplicativos sem servidor ou funções)
3. Interface da linha de comando do modelo de aplicativo sem servidor da AWS (AWS SAM CLI)

9. Antes de usar o AWS Toolkit for JetBrains para depurar código em clusters do Amazon ECS, é 
necessário executar etapas adicionais. Para obter instruções, consulte pré-requisitos (p. 72).

10. Depois de instalar o AWS Toolkit for JetBrains (e, se estiver trabalhando com aplicativos sem servidor 
da AWS, funções do Lambda ou clusters do Amazon ECS, instalou as ferramentas necessárias 
anteriores, na ordem),Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8).

Instalar compilações do AWS Toolkit for JetBrains 
Program (EAP)
Ocasionalmente, a AWS libera plug-ins e recursos de visualização e experimentais do através de 
compilações do Programa de acesso antecipado (EAP).
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As compilações atualizadas do EAP podem ser obtidas automaticamente conforme elas ficam disponíveis, 
como descrito a seguir.

1. Certifique-se de queJetBrains IDE compatível com AWS ToolkitsEstá em execução.
2. Abra Settings (Configurações) / Preferences (Preferências).
3. Escolha Plugins (Plug-ins).
4. SelecioneGerenciar repositórios, configurar proxy ou instalar plug-in a partir do disco(o ícone de 

configurações).
5. Escolha Manage Plugin Repositories (Gerenciar repositórios de plug-ins).
6. Escolha Add (Adicionar) (o ícone de +).
7. Insira o seguinte URL para o repositório EAP para o AWS Toolkit for JetBrains: https://

plugins.jetbrains.com/plugins/eap/aws.toolkit. Em seguida, pressioneDigite, e 
escolhaOK.

8. Se solicitado, escolha Restart IDE (Reiniciar IDE). Se solicitado, escolha Restart (Reiniciar).

• Agora, sempre que uma compilação EAP posterior estiver disponível, escolhaAtualizaçãoPróximo 
àAWS ToolkitEntrada emPlug-ins. Quando solicitado, escolha Restart IDE (Reiniciar IDE). Em 
seguida, escolhaReiniciar o.

9. Para remover uma referência ao repositório personalizado, naPreferences (Preferências), 
escolhaPlug-ins. Em seguida, escolhaGerenciar repositórios, configurar proxy ou instalar plug-in a 
partir do disco(o ícone de configurações),Gerenciar repositórios de plug-in. Selecione o URL para o 
repositório personalizado e escolha Remove (Remover) (o ícone de - ). Escolha OK.

Atualização do AWS Toolkit for JetBrains
Depois de vocêInstale o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4), você pode verificar a qualquer momento se há 
atualizações no kit de ferramentas e instalá-las.

Para fazer isso com umJetBrains IDE compatível com AWS ToolkitsEm execução, execute um dos 
procedimentos a seguir.

1. Abra Settings (Configurações) / Preferences (Preferências).
2. Escolha Updates (Atualizações). (Se nenhuma atualização for exibida, talvez seja necessário escolher

Check new updates (Verificar novas atualizações).)
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3. Siga todas as instruções na tela para concluir a atualização do AWS Toolkit for JetBrains.
4. Reinicie o IDE JetBrains.

Definir credenciais da AWS para o AWS Toolkit for 
JetBrains

Para acessar uma conta da AWS usando o AWS Toolkit for JetBrains, primeiro é necessário conectar o kit 
de ferramentas a essa conta. Há duas opções para fazer conexão à sua conta:

• Adicione chaves de acesso para especificar as credenciais da AWS para a conta.
• Adicione um perfil nomeado para a conta que será conectada usando o AWS Single Sign-On (AWS O).

Execute os procedimentos a seguir para fazer uma conexão inicial, alternar entre conexões, alterar 
conexões, excluir conexões e muito mais.

Tópicos
• Acessar arquivos de credenciais (p. 46)
• Obter a conexão atual (p. 49)
• Adicionar várias conexões (p. 50)
• Alternar entre conexões (p. 52)
• Alterar configurações de conexões (p. 53)
• Excluir uma conexão (p. 53)
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Acessar arquivos de credenciais
Você já deve estarInstalou o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4). Dependendo da opção de conexão, você 
deve cumprir os seguintes pré-requisitos:

• Credenciais de segurança da AWS — criado umchave de acesso(que contém tanto umID de chave de 
acessoe um valor dochave de acesso secreta = ""valor) para um usuário no IAM (o que recomendamos) 
ou para um usuário raiz de contas da AWS (o que não recomendamos de modo algum). Se você não 
tiver uma chave de acesso para um usuário do IAM,criar um.

• AWS SSO — logon único configurado habilitando o AWS SSO, gerenciando sua origem de identidade e 
atribuindo acesso SSO às contas da AWS. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte 
a seçãoConceitos básicoscapítulo doGuia do usuário do AWS Single Sign-On.

Note

Recomendamos armazenar informações confidenciais de credenciais, como perfis nomeados que 
incluam chaves de acesso, nocredentialsfile. Opções de configuração menos confidenciais, 
como perfis nomeados que usam o AWS SSO para autenticação, normalmente são armazenadas 
noconfigfile.
É possível armazenar todos os seus perfis nomeados em um único arquivo. Se você estiver 
usandocredentialseconfigarquivos,credentialsO é aberto por padrão no IDE.
Se houver credenciais nos dois arquivos para um perfil que compartilhe o mesmo nome, 
as chaves dacredentialsarquivo têm precedência. Para obter mais informações, 
consulteConfigurações de arquivos de configuração e credenciaisnoAWS Command Line 
Interface Guia do usuário.

• Para abrir as credenciais para edição, faça o seguinte:

• Na barra de status, escolhaAWS: Nenhuma credencial selecionadae, depois, escolhaEditar arquivo 
(s) de credencial da AWS.

• Abrir o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto. SelecioneConfigurar conexão da AWSe, 
depois, escolhaEditar arquivo (s) de credencial da AWS.
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Depois de abrir o arquivo de credenciais, você pode editá-lo para especificar o acesso à sua conta da AWS 
usando chaves de acesso ou AWS SSO.

Connect with access keys

1. No arquivo, em [default], para aws_access_key_id, substitua [accessKey1] pelo valor do 
ID da chave de acesso (por exemplo, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE).

Se solicitado, escolhaEu quero editar este arquivo de qualquer maneirae, depois, escolhaOK.
2. Para aws_secret_access_key, substitua [secretKey1] pelo valor da chave de acesso 

secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY).

Os resultados finais devem ser parecidos ao mostrado aqui, seguindo o formato de perfil 
nomeado.

... Other file contents omitted for brevity ...

[default]
# ... Some comments ...
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

... Other file contents omitted for brevity ...

Note

O AWS Toolkit for JetBrains é compatível atualmente com as seguintes variáveis de 
configuração:

• aws_access_key_id

• aws_secret_access_key
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• aws_session_token

• credential_process

• external_id

• mfa_serial

• role_arn

• source_profile

Para obter mais informações, consulteVariáveis de configuração da AWS 
CLInoReferência de comandos da CLI da AWS.

3. Salve e, a seguir, feche o arquivo. O AWS Toolkit for JetBrains tenta se conectar à conta usando 
a chave de acesso anterior.

Depois fazer a conexão, você pode usar o kit de ferramentas para trabalhar com recursos da 
AWS nessa conta, comoAWS sem servidor (p. 20)aplicações,AWS Lambda (p. 27)funções do 
eAWS CloudFormation (p. 34)Pilhas do.

Connect with AWS SSO

Com o AWS SSO, você define um perfil nomeado nacredentialsarquivo ouconfigque você usa 
para recuperar credenciais temporárias para sua conta da AWS. A definição do perfil especifica o 
SSOportal do usuário, bem como a conta da AWS e a função do IAM associadas ao usuário que 
solicita acesso.

O AWS Toolkit for JetBrains chama a AWS CLIloginComando em seu nome. (O perfil nomeado que 
você adicionou é passado como uma opção paralogin). Se o login for bem-sucedido, seu navegador 
padrão será iniciado e verificará seu login do AWS SSO. Em seguida, você pode começar a acessar 
os recursos da AWS disponíveis em sua conta.

1. Nocredentials/configarquivo, em[default], adicione um modelo para um perfil nomeado.

Você pode usar um exemplo como o que segue como um modelo para um perfil típico do AWS 
SSO.

Important

Para perfis nomeados, ocredentialsO arquivo usa um formato de nomeação diferente 
do que o arquivo deconfigfile. Incluir a palavra de prefixoprofileSomente ao 
configurar um perfil nomeado noconfigfile. Não use a palavra profile ao criar uma 
entrada no arquivo credentials.

... Named profile in credentials file ...

[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Named profile in config file ...

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
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sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

2. Atribua valores às chaves que são específicas para sua configuração de SSO:

• sso_start_url— Especifica o URL que aponta para o portal do usuário do AWS SSO da 
organização.

• sso_region— Especifica a região da AWS que contém o host do portal do AWS 
SSO. Isso é separado e pode ser uma região da AWS diferente da especificada pelo 
padrãoregionparâmetro .

• sso_account_idEspecifica o ID da conta da AWS que contém a função do IAM com a 
permissão que você deseja conceder ao usuário associado do AWS SSO do.

• sso_role_name— Especifica o nome fácil de lembrar da função do IAM que define as 
permissões do usuário ao usar esse perfil para obter credenciais do AWS SSO.

• regionEspecifica a região da AWS que contém o host do portal do AWS SSO. Isso é separado 
e pode ser uma região da AWS diferente da especificada pelo padrãoregionparâmetro .

Note

Você também pode incluir quaisquer outras chaves e valores válidos no.aws/
credentials file, por exemplo,outputouS3. No entanto, você não pode incluir 
nenhum valor relacionado à credencial, comorole_arnouaws_secret_access_key. 
Se fizer isso, a AWS CLI produzirá um erro.
Para obter mais informações, consulteConfigurar a AWS CLI para usar o AWS Single 
Sign-OnnoAWS Command Line Interface Guia do usuário.

Depois que o AWS Toolkit for JetBrains chama o AWS SSOloginem seu nome, uma janela do 
navegador é iniciada para confirmar que o login do SSO foi bem-sucedido.

Você também pode ter mais de uma conexão (p. 12) disponível, para que possa alternar entre elas (p. 14).

Depois fazer a conexão, o AWS Toolkit for JetBrains seleciona a região padrão da AWS automaticamente. 
Pode ser necessárioAlternar para trabalhar com recursos da AWS diferentes da que estão em uma outra 
região (p. 18).

Obter a conexão atual
Para verificar qual conexão o AWS Toolkit for JetBrains está usando no momento, faça o seguinte:

• Na barra de status, consulte a conexão atual exibida na seçãoConfigurações de conexão da AWSÁrea 
do.

• Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu de opções(Ícone de 
configurações). SelecioneConfigurações de conexão da AWS. A conexão atual está selecionada.

49

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html#sso-configure-profile
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html#sso-configure-profile


AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Adicionar várias conexões

Você também pode ter mais de uma conexão (p. 12) disponível, para que possa alternar entre elas (p. 14).

Adicionar várias conexões
Dependendo da conexão adicional que você deseja adicionar, primeiro você deve ter concluído uma das 
seguintes tarefas:

• Criar um adicional dochave de acesso(que contém tanto umID de chave de acessoe um valor dochave 
de acesso secreta = ""valor) para um usuário no IAM (o que recomendamos) ou para um usuário raiz 
de contas da AWS (o que não recomendamos de modo algum). Se você ainda não tiver uma chave de 
acesso para um usuário do IAM,criar um.

• Enabled (Habilitado)Acesso ao AWS SSOpara a conta adicional da AWS do usuário.

Note

Recomendamos armazenar informações confidenciais de credenciais, como perfis nomeados que 
incluam chaves de acesso, nocredentialsfile. Opções de configuração menos confidenciais, 
como perfis nomeados que usam o AWS SSO para autenticação, normalmente são armazenadas 
noconfigfile.
É possível armazenar todos os seus perfis nomeados em um único arquivo. Se você estiver 
usandocredentialseconfigarquivos,credentialsO é aberto por padrão no IDE.
Se houver credenciais nos dois arquivos para um perfil que compartilhe o mesmo nome, 
as chaves dacredentialsarquivo têm precedência. Para obter mais informações, 
consulteConfigurações de arquivos de configuração e credenciaisnoAWS Command Line 
Interface Guia do usuário.

1. Conecte pela primeira vez (p. 8), se você ainda não tiver feito isto.
2. Para iniciar a edição do arquivo de credenciais, escolha uma das seguintes opções:

• Na barra de status, escolhaConfigurações de conexão da AWSe, depois, escolhaAll Credentials 
(Todas as credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.
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• Abrir o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu de opções(Ícone 
de configurações). SelecioneConfigurações de conexão da AWS,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.

3. No arquivo, adicione um perfil com nome para cada conexão adicional. Os nomes de perfil 
podem conter apenas as letras maiúsculas Aatravés doZ, as letras minúsculasaatravés doz, os 
números0através do9, o caractere hífen (-), e o caractere sublinhado (_). Os nomes de perfis devem 
ter menos de 64 caracteres de comprimento.

Profile with access keys

Por exemplo, para um perfil com nome denominado myuser, use o formato a seguir.

[myuser]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Note

Atualmente, o AWS Toolkit for JetBrains é compatível com perfis nomeados com apenas 
os seguintes caracteres: A-Z,a-z,0-9, sublinhado (_) e hífen (-).
Atualmente, o kit de ferramentas é compatível apenas com as seguintes variáveis de 
configuração:

• aws_access_key_id
• aws_secret_access_key
• aws_session_token
• credential_process
• mfa_serial
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• role_arn
• source_profile

Para obter mais informações, consulteVariáveis de configuração da AWS 
CLInoReferência de comandos da CLI da AWS.

Profile with AWS SSO

Com o AWS SSO, você pode habilitar várias conexões adicionando perfis nomeados que definem 
como contas específicas são autenticadas usando o logon único. Certifique-se de que cada 
perfil nomeado que você adicionar aocredentialstem um nome exclusivo e atribua valores 
específicos da conta às chaves SSO. Isso é mostrado no exemplo a seguir.

... Other file contents omitted for brevity ...

[profile user2]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

Para obter mais informações sobre os pares de chave/valor do SSO da AWS, consultedefining 
named profiles for SSO.

4. Salve e, a seguir, feche o arquivo. O AWS Toolkit for JetBrains exibe a nova conexão 
noConfigurações de conexão da AWSna barra de status e noAWS Explorer.

Agora que tem várias conexões, você pode alternar entre elas (p. 14), se quiser.

Depois de fazer a conexão, talvez seja necessárioAlternar para trabalhar com recursos da AWS na conta 
da que estão em uma outra região da AWS (p. 18).

Alternar entre conexões
1. Adicione várias conexões (p. 12), se ainda não tiver feito isto.
2. Execute um destes procedimentos:

• Na barra de status, escolhaConfigurações de conexão da AWS.
• Abrir o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto, e escolhaConfigurações de conexão da 

AWS.
3. Escolha o perfil com nome a ser usado para a nova conexão. Se não estiver listado, escolhaAll 

Credentials (Todas as credenciais)e, depois, escolha oProfile nomeadoPara usar.

O AWS Toolkit for JetBrains muda para o novoconexão. Esta conexão está agora selecionada na 
caixaConfigurações de conexão da AWSna barra de status eAWS Explorer.

Depois de fazer a conexão, talvez seja necessárioAlternar para trabalhar com recursos da AWS na conta 
da que estão em uma outra região da AWS (p. 18).
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Alterar configurações de conexões
1. Execute um destes procedimentos:

• Na barra de status, escolhaConfigurações de conexão da AWS,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.

• Abrir o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu de opções(Ícone de 
configurações). Em seguida, escolhaConfigurações de conexão da AWS,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.

2. Faça as alterações no arquivo e, em seguida, salve e feche o arquivo.

Excluir uma conexão
1. Execute um destes procedimentos:

• Na barra de status, escolhaConfigurações de conexão da AWS,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.

• Abrir o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu de opções(Ícone de 
configurações). Em seguida, escolhaConfigurações de conexão da AWS,All Credentials (Todas as 
credenciais),Editar arquivo (s) de credencial da AWS.
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2. No arquivo, exclua completamente oProfile nomeado(especificando chaves de acesso ou pares de 
chave-valor SSO da AWS) para a conexão que você deseja excluir.

3. Salve e, a seguir, feche o arquivo. O AWS Toolkit for JetBrains remove a conexão excluída 
doConfigurações de conexão da AWSna barra de status e noAWS Explorer.

Depois de excluir uma conexão, talvez seja necessário alternar para uma conexão diferente (p. 14) ou
fazer a conexão pela primeira vez (p. 8) novamente.

Definindo uma região da AWS para o AWS Toolkit 
for JetBrains

Quando o AWS Toolkit for JetBrains se conecta a uma conta da AWS, o kit de ferramentas define a região 
da AWS padrão automaticamente. Este tópico descreve como obter ou alterar a Região da AWS atual.

Tópicos
• Obtendo a região atual da AWS (p. 54)
• Alternar regiões da AWS (p. 55)

Obtendo a região atual da AWS
Para verificar qual região da AWS o AWS Toolkit for JetBrains está usando no momento, execute um dos 
seguintes procedimentos:

• Na barra de status, consulte a Região atual exibida naAWS de conexão daÁrea da.

• Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto, e escolhaMenu de opções(o ícone de 
configurações). SelecioneAWS de conexão da. A Região atual está selecionada.
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Você também podeAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18), se desejar.

Alternar regiões da AWS
Para modificar a região da AWS, execute um dos procedimentos a seguir.

• Na barra de status, escolhaAWS de conexão dae escolha a Região da AWS para a qual você deseja 
alternar.

• Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto. SelecioneMenu de opções(o ícone de 
configurações) e escolhaAWS de conexão da. Se a Região da AWS para a qual você deseja alternar 
estiver listada, escolha essa Região. Caso contrário, escolha All Regions (Todas as regiões), e escolha a 
Região para a qual alternar.
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O AWS Toolkit muda para usar a nova Região, que é selecionada agora naAWS de conexão dana barra 
de estado e no menuAWS Explorer.

Configuração de proxy HTTP para o AWS Toolkit 
for JetBrains

Depois de vocêInstalar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 4), ele pode ser configurado para usar um proxy 
HTTP. Para fazer isso, você deve ter umJetBrains IDE compatível com AWS ToolkitsJá está em execução. 
Depois, siga as instruções respectivas para o proxy HTTP desejado:

• CLIonConsulteConfigurar o proxy HTTPno site de ajuda do CliON.
• GolandConsulteHTTP proxyno site de ajuda Goland.
• IntelliJ IDEAConsulteHTTP proxyno site de ajuda IntelliJ IDEA.
• WebStormConsulteHTTP proxyno site de ajuda do WebStorm.
• JetBrains RiderConsulteConfigurar o proxy HTTPno site de ajuda JetBrains Rider.
• PhpStormConsulteHTTP proxyno site de ajuda do phpStorm.
• PyCharmConsulteHTTP proxyno site de ajuda do PyCharm.
• RubyMineConsulteHTTP proxyno site de ajuda RubyMine.

Depois de executar as instruções anteriores, o AWS Toolkit for JetBrains começa a usar essas 
configurações de proxy HTTP.
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Trabalhando com os serviços da 
AWS usando o AWS Toolkit for 
JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com os serviços da 
AWS em uma conta da AWS.

Tópicos
• Trabalhando com o AWS App Runner usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 57)
• Trabalhar com o AWS CloudFormation usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 63)
• Trabalhar com o CloudWatch Logs usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 65)
• Como trabalhar com o Amazon Elastic Container Service usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 71)
• Trabalhar com o Amazon EventBridge usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 78)
• Trabalhando com o AWS Lambda usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 80)
• Acessando o Amazon RDS usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 87)
• Acessando o Amazon Redshift usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 93)
• Trabalhar com o Amazon S3 usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 99)
• Trabalhar com aplicativos sem servidores da AWS usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 102)
• Como trabalhar com o Amazon SQS usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 109)

Trabalhando com o AWS App Runner usando o 
AWS Toolkit for JetBrains

Executor de aplicativos da AWSfornece uma maneira rápida, simples e econômica de implantar a partir de 
código-fonte ou de uma imagem de contêiner diretamente em um aplicativo da Web escalável e seguro na 
Nuvem AWS. Você não precisa aprender novas tecnologias, decidir qual serviço de computação usar ou 
saber como provisionar e configurar recursos da AWS.

Você pode usar o AWS App Runner para criar e gerenciar serviços com base em dois tipos diferentes de 
fonte de serviço:imagem de origemecódigo fonte. Com a opção de imagem de origem, você pode escolher 
uma imagem de contêiner pública ou privada armazenada em um repositório de imagens. O App Runner 
oferece suporte aos seguintes provedores de repositório de imagens:

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR): Armazena imagens privadas na sua conta da AWS.
• Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public): Armazena imagens publicamente 

legíveis.

Se você escolher a opção de código-fonte, poderá implantar a partir de um repositório de código-fonte 
mantido por um provedor de repositório suportado. O App Runner suporta um provedor de repositório de 
código-fonte: GitHub.
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Prerequisites
Esta seção pressupõe que você já tenha uma conta da AWS e a versão mais recente do AWS Toolkit for 
JetBrains que apresenta o AWS App Runner. Além desses requisitos essenciais, você precisa garantir que 
os usuários relevantes do IAM tenham permissões para interagir com o serviço App Runner. Você também 
precisa obter informações sobre sua fonte de serviço, o que é necessário ao criar seu serviço App Runner.

Configurando permissões do IAM para App Runner

A maneira mais fácil de conceder permissões necessárias para o App Runner é anexar uma política 
gerenciada da AWS existente à entidade relevante do IAM (usuário ou grupo). O App Runner fornece duas 
políticas gerenciadas que podem ser anexadas aos usuários do IAM:

• AWSAppRunnerFullAccess: permite que os usuários executem todas as ações do App Runner.
• AWSAppRunnerReadOnlyAccess: Permitir que os usuários listem e visualizem detalhes sobre os 

recursos do App Runner.

Além disso, se você escolher um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
como fonte de serviço, será necessário criar a seguinte função de acesso para o seu serviço App Runner:

• AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess: Permite que o App Runner acesse imagens do 
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) em sua conta da.

OCriar Serviço de Runner de Aplicativospermite que você crie essa função do IAM.

Note

A função vinculada ao serviço doAWSServiceRoleForAppRunnerO permite que o AWS App 
Runner execute as seguintes tarefas:

• Envie logs para os grupos de logs do Amazon CloudWatch Logs.
• Crie regras de Amazon CloudWatch Events para assinar o push de imagem do Amazon Elastic 

Container Registry (Amazon ECR).

Você não precisa criar manualmente a função vinculada a serviço . Quando você cria um AWS 
App Runner no Console de Gerenciamento da AWS ou usa operações de API chamadas pelo 
AWS Toolkit for JetBrains, o AWS App Runner cria essa função vinculada ao serviço para você.

Para obter mais informações, consulteGerenciamento de identidade e acesso para o App RunnernoGuia 
do desenvolvedor do AWS App Runner.

Obtendo fontes de serviço para App Runner

Você pode usar o AWS App Runner para implantar serviços de dois tipos diferentes de fonte de serviço: 
imagem de origem e código-fonte.

Source image

Se você estiver implantando a partir de uma imagem de origem, poderá obter um link para o 
repositório dessa imagem a partir de um registro de imagens da AWS privado ou público.

• Registro privado do Amazon ECR: Copie o URI para um repositório privado usando o console do 
Amazon ECR emhttps://console.aws.amazon.com/ecr/repositories.

• Registro público do Amazon ECR: Copie o URI para um repositório público usando a Galeria pública 
do Amazon ECR emhttps://gallery.ecr.aws/.
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Você especifica o URI para o repositório de imagens ao inserir detalhes para sua fonte na caixaCriar 
Serviço de Runner de AplicativosCaixa de diálogo.

Para obter mais informações, consulteServiço App Runner baseado em uma imagem de 
origemnoGuia do desenvolvedor do AWS App Runner.

Source code

Para permitir que seu código-fonte seja implantado em um serviço do AWS App Runner, esse código 
deve ser armazenado em um repositório Git mantido por um provedor de repositório compatível. O 
App Runner suporta um provedor de repositório de código-fonte: GitHub.

Para obter detalhes sobre como configurar um repositório do GitHub, consulte oDocumentação básica.

Para implantar seu código-fonte em um serviço App Runner de um repositório do GitHub, o App 
Runner estabelece uma conexão com o GitHub. Se seu repositório for privado (ou seja, ele não é 
acessível publicamente no GitHub), você deve fornecer detalhes de conexão ao App Runner.

Important

Para criar conexões do GitHub, você deve usar o console do App Runner (https:// 
console.aws.amazon.com/apprunner) para criar uma conexão vinculando o GitHub e a AWS. 
Você pode selecionar as conexões disponíveis noConexões do GitHubao usar oCriar Serviço 
de Runner de Aplicativospara especificar detalhes sobre o repositório de código-fonte.
Para obter mais informações, consulteGerenciando conexões do App RunnernoGuia do 
desenvolvedor do AWS App Runner.

A instância do serviço App Runner fornece um tempo de execução gerenciado que permite que seu 
código crie e execute. Os seguintes tempos de execução são atualmente suportados pelo AWS App 
Runner:

• Runtime gerenciado em Py
• Runtime do Node.js

Usar oCriar Serviço de Runner de Aplicativosdisponível no AWS Toolkit for JetBrains, você fornece 
informações sobre como o serviço App Runner cria e inicia seu serviço. Você pode inserir as 
informações diretamente na interface ou especificar umArquivo de configuração do App Runner. 
Os valores neste arquivo instruem o App Runner como criar e iniciar seu serviço, além de fornecer 
contexto de tempo de execução, como configurações de rede e variáveis de ambiente. O arquivo de 
configuração do é denominadoapprunner.yamle é adicionado ao diretório raiz do repositório do seu 
aplicativo.

Pricing
Você é cobrado pelos recursos de computação e memória usados pelo seu aplicativo. Além disso, se você 
automatizar suas implantações, pagará uma taxa mensal definida para cada aplicativo que cobre todas as 
implantações automatizadas desse mês. Se você optar por implantar a partir do código-fonte, você pagará 
uma taxa de compilação pelo tempo que o App Runner leva para criar um contêiner a partir do seu código-
fonte.

Para obter mais informações, consultePreço do AWS App Runner.

Tópicos
• Criação de serviços do App Runner (p. 60)
• Gerenciando serviços do App Runner (p. 61)
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Criação de serviços do App Runner
Você pode criar um serviço App Runner no AWS Toolkit for JetBrains usando oCriar Serviço de Runner 
de AplicativosCaixa de diálogo. Sua interface permite selecionar um repositório de origem e configurar a 
instância de serviço na qual seu aplicativo é executado.

Antes de criar um serviço App Runner, você deve garantir que você concluiu oPré-requisitos 
do (p. 58)relacionadas às permissões do IAM e ao repositório de origem a ser implantado.

Para criar um serviço de App Runner

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. Clique com o botãoExecutor de aplicativose escolhaServiço para criar.

OCriar Serviço de Runner de AplicativosCaixa de diálogo será exibida.
3. Introduza o seuService name (Nome do serviço).
4. Escolha o tipo de origem (ECR,Público de ECRourepositório de código-fonte) e defina as 

configurações relevantes:

ECR/ECR public

Se você estiver usando um registro privado, escolha a caixa de seleçãoTipo de implantação:

• Manual: Use a implantação manual quando quiser iniciar explicitamente cada implantação em 
seu serviço.

• Automatic: Utilize a implementação automática quando pretender um comportamento de 
integração e implementação contínuas (CICD) para o seu serviço. Sempre que você envia 
uma nova versão de imagem para o repositório de imagens ou uma nova confirmação para o 
repositório de código, o App Runner a implanta automaticamente em seu serviço sem que você 
precise de mais ações.

para oContainer image UR, insira o URI do repositório de imagens que você copiou do seu 
registro privado do Amazon ECR ou da Galeria Pública do Amazon ECR.

para oComando para iniciar, insira o comando para iniciar o processo de serviço.

para oPort, insira a porta IP usada pelo serviço.

Se você estiver usando um registro privado do Amazon ECR, selecione oFunção de acesso do 
ECRe escolhaCriar.

• OCriar função do IAMA caixa de diálogo exibe oName (Nome),políticas gerenciadas pela, 
eRelações de confiançapara a função do IAM. Escolha Create (Criar).

Source code repository

Selecione oTipo de implantação:

• Manual: Use a implantação manual quando quiser iniciar explicitamente cada implantação em 
seu serviço.

• Automatic: Utilize a implementação automática quando pretender um comportamento de 
integração e implementação contínuas (CICD) para o seu serviço. Sempre que você envia 
uma nova versão de imagem para o repositório de imagens ou uma nova confirmação para o 
repositório de código, o App Runner a implanta automaticamente em seu serviço sem que você 
precise de mais ações.
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para oConexões do, selecione uma conexão disponível na listaConexões do GitHub.

para oRepository URL (URL do repositório), insira o link para o repositório remoto hospedado no 
GitHub.

para oRamificação, indique qual ramificação Git do seu código-fonte deve ser implantada.

para oConfiguração, especifique como deseja especificar sua configuração de tempo de 
execução:

• Defina todas as configurações aqui: Escolha esta opção se quiser especificar as seguintes 
configurações para o ambiente de tempo de execução do seu aplicativo:
• Tempo de execução: SelecionePython 3ouNodejs 12.
• Port: Insira a porta IP usada pelo serviço.
• Comando para construir: Digite o comando para criar seu aplicativo no ambiente de tempo de 

execução da instância de serviço.
• Comando para iniciar: Digite o comando para iniciar seu aplicativo no ambiente de tempo de 

execução da instância de serviço.
• Forneça aqui as configurações do arquivo de configuração: Escolha esta opção para usar as 

configurações definidas pelaapprunner.yamlO arquivo de configuração está no diretório raiz 
do repositório do seu aplicativo.

5. Especifique valores para definir a configuração de tempo de execução da instância do serviço App 
Runner:

• CPU: O número de unidades de CPU reservadas para cada instância do seu serviço App Runner 
(Padrão:1 vCPU).

• Memória: A quantidade de memória reservada para cada instância do serviço App Runner 
(Padrão:2 GB)

• Variáveis de ambiente Variáveis de ambiente opcionais que permitem personalizar o 
comportamento em sua instância de serviço. Crie variáveis ambientais definindo uma chave e um 
valor.

6. Escolha Criar

Quando o serviço está sendo criado, seu status muda deOperação em andamentoparaRunning.
7. Depois de iniciar a execução do serviço, clique com o botão direito do mouse no serviçoURL do 

serviço de cópia.
8. Para acessar seu aplicativo implantado, cole o URL copiado na barra de endereços do seu navegador 

da Web.

Gerenciando serviços do App Runner
Depois de criar um serviço App Runner, você pode gerenciá-lo usando o painel AWS Explorer para realizar 
as seguintes atividades:

• Pausar e retomar serviços do App Runner (p. 62)
• Implantação de serviços do App Runner (p. 62)
• Exibindo fluxos de logs para App Runner (p. 62)
• Excluindo serviços do App Runner (p. 63)
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Pausar e retomar serviços do App Runner
Se você precisar desativar seu aplicativo da Web temporariamente e impedir a execução do código, você 
pode pausar seu serviço AWS App Runner. O App Runner reduz a capacidade de computação do serviço 
para zero. Quando estiver pronto para executar seu aplicativo novamente, você poderá retomar seu 
serviço App Runner. O App Runner provisiona nova capacidade de computação, implanta seu aplicativo e 
executa o aplicativo.

Important

Você será cobrado pelo App Runner somente quando ele estiver em execução. Portanto, pausar 
e retomar seu aplicativo ajuda você a gerenciar custos em situações de desenvolvimento e teste.

Para pausar o serviço App Runner

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. AmpliarExecutor de aplicativosComo exibir a lista de serviços.
3. Clique com o botão direito do mouse emRunninge escolhaPause.
4. Na caixa de diálogo exibida, escolhaPause.

Enquanto o serviço está em pausa, o status do serviço muda deOperação em andamentoparaPaused.

Para retomar o serviço App Runner

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. AmpliarExecutor de aplicativosComo exibir a lista de serviços.
3. Clique com o botão direito do mouse emPausede escolhaRetomar.
4. Na caixa de diálogo exibida, escolhaRetomar.

Enquanto o serviço está sendo retomado, o status do serviço muda paraOperação em andamentoe, 
em seguida,Running.

Implantação de serviços do App Runner
Se você escolher a opção de implantação manual para seu serviço, será necessário iniciar explicitamente 
cada implantação em seu serviço.

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. AmpliarExecutor de aplicativosComo exibir a lista de serviços.
3. Clique com o botão direito do mouse emRunninge escolhaImplante.
4. Enquanto seu aplicativo está sendo implantado, o status do serviço muda deOperação em 

andamentoe, em seguida,Running.
5. Para confirmar se o aplicativo foi implantado com êxito, clique com o botão direito do mouse no 

mesmo serviço e escolhaURL do serviço de cópia.
6. Para acessar seu aplicativo da Web implantado, cole o URL copiado na barra de endereços do seu 

navegador da Web.

Exibindo fluxos de logs para App Runner
O CloudWatch Logs permite monitorar, armazenar e acessar seus arquivos de log para serviços como 
App Runner. Eventos de log são registros de alguma atividade registrada pelo aplicativo ou recurso que 
está sendo monitorado. E um fluxo de log é uma sequência de eventos de log que compartilham a mesma 
origem.
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Você pode acessar dois tipos de fluxo de log para o App Runner:

• Fluxos de log do serviço: Contém saída de registro gerada pelo App Runner, pois gerencia seu serviço 
App Runner e atua sobre ele.

• Fluxos de log do aplicativo: Contém a saída do código do aplicativo em execução.

1. AmpliarExecutor de aplicativosComo exibir a lista de serviços
2. Clique com o botão direito do mouse em um serviço e escolha um dos seguintes:

• Exibir Fluxos de log de serviços
• Exibir Fluxos de log do aplicativo

OFluxos de logexibe os eventos de log que compõem o fluxo de log.
3. Para visualizar mais informações sobre um evento específico, clique com o botão direito do mouse 

nele e escolhaFluxo de logs para,Abrir no EditorouFluxo de logs para,Salvar em um arquivo.

Excluindo serviços do App Runner
Important

Se você excluir seu serviço App Runner, ele será removido permanentemente e seus dados 
armazenados serão excluídos. Se você precisar recriar o serviço, o App Runner precisa buscar 
seu código-fonte novamente, e também compilá-lo se for um repositório de código. Seu aplicativo 
web recebe um novo domínio App Runner.

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. AmpliarExecutor de aplicativosComo exibir a lista de serviços.
3. Clique com o botão direito do mouse emExcluir serviço.
4. Na caixa de diálogo de confirmação, digiteDelete mee, depois, escolhaOK.

O serviço excluído exibe oOperação em andamentoe, em seguida, o serviço desaparece da lista.

Trabalhar com o AWS CloudFormation usando o 
AWS Toolkit for JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com pilhas do AWS 
CloudFormation em uma conta da AWS.

Tópicos
• Visualizando logs de eventos para uma pilha do AWS CloudFormation usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 63)
• Excluir uma pilha do AWS CloudFormation usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 64)

Visualizando logs de eventos para uma pilha do AWS 
CloudFormation usando o AWS Toolkit for JetBrains
1. Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto. Se a pilha estiver em uma Região da AWS 

que não seja a atual,Alterne para uma Região da AWS diferente (p. 18)que o contém.
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2. Expanda CloudFormation.
3. Para exibir logs de eventos da pilha, clique com o botão direito do mouse no nome da pilha. O AWS 

Toolkit for JetBrains exibe os logs de eventos noCloudFormationJanela de ferramentas.

Para ocultar ou mostrar a janela de ferramentas CloudFormation no menu principal, escolha View 
(Exibir), Tool Windows (Janelas de ferramentas), CloudFormation.

Excluir uma pilha do AWS CloudFormation usando o 
AWS Toolkit for JetBrains
1. Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto. Se precisarAlterne para uma Região da AWS 

diferente (p. 18)que contenha a pilha, faça isso agora.
2. Expanda CloudFormation.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da pilha a ser excluída e escolha Delete 

CloudFormation Stack (Excluir pilha de CloudFormation).
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4. Insira o nome da pilha para confirmar que foi eliminada e, a seguir, escolha OK. Se a exclusão de 
pilha for bem-sucedida, o AWS Toolkit for JetBrains remove o nome da pilha doCloudFormationList 
inExplorer da AWS Explorer. Se a exclusão de pilha falhar, você pode solucionar o problema exibindo 
os logs de eventos da pilha (p. 35).

Trabalhar com o CloudWatch Logs usando o AWS 
Toolkit for JetBrains

O Amazon CloudWatch Logs permite centralizar os logs de todos os sistemas, aplicativos e serviços 
da AWS que você usa em um único serviço altamente escalável. Você pode visualizá-los facilmente, 
pesquisá-los por códigos de erro ou padrões específicos, filtrá-los com base em campos específicos ou 
arquivá-los com segurança para análise futura. Para obter mais informações, consulteO que é o Amazon 
CloudWatch Logs?noGuia do usuário do Amazon CloudWatch.

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com o CloudWatch 
Logs em uma conta da AWS.

Tópicos
• Exibindo grupos de log e fluxos de log do CloudWatch usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 66)
• Trabalhando com eventos de log do CloudWatch em fluxos de log usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 67)
• Trabalhando com o CloudWatch Logs Insights usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 69)
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Exibindo grupos de log e fluxos de log do CloudWatch 
usando o AWS Toolkit for JetBrains
Stream de log é uma sequência de eventos de log que compartilham a mesma origem. Cada origem 
separada de logs no CloudWatch Logs compõe um fluxo de logs separado.

Um grupo de logs é um grupo de fluxos de log que compartilham as mesmas configurações de retenção, 
monitoramento e controle de acesso. Você pode definir grupos de logs e especificar quais fluxos colocar 
em cada grupo. Não há limite para o número de streams de log que podem pertencer a um grupo de logs.

Para obter mais informações, consulteTrabalhar com grupos de logs e fluxos de lognoGuia do usuário do 
Amazon CloudWatch.

Tópicos
• Visualização de grupos e fluxos de logs com oCloudWatch Logsnó (p. 66)
• Exibindo fluxos de log com oLambdanó (p. 66)
• Exibindo fluxos de log com oAmazon ECSnó (p. 67)

Visualização de grupos e fluxos de logs com oCloudWatch 
Logsnó
1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. Clique no ícone da barra de ferramentasCloudWatch Logspara expandir a lista de grupos de logs.

Os grupos de log para oRegião atual da AWS (p. 54)são exibidos sob a guiaCloudWatch LogsNó.
3. Para visualizar os fluxos de log em um grupo de logs, siga um destes procedimentos:

• Clique duas vezes no nome do grupo de logs.
• Clique com o botão direito do mouse no grupo de logs e, a seguir, escolhaVer Fluxos de log.

O conteúdo do grupo de logs é exibido noFluxos de logPainel. Para obter informações sobre 
como interagir com os eventos de log em cada fluxo, consulteTrabalhar com eventos de log 
CloudWatch (p. 67).

Exibindo fluxos de log com oLambdanó
Você pode visualizar o CloudWatch Logs para funções do AWS Lambda usando oLambdano AWS 
Explorer.

Note

Você também pode visualizar fluxos de log para todos os serviços da AWS, incluindo funções 
do Lambda, usando oCloudWatch Logsno AWS Explorer. Recomendamos usar oLambda, no 
entanto, para obter uma visão geral dos dados de log específicos para funções do Lambda.
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1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. Clique no ícone da barra de ferramentasLambdapara expandir a lista de funções do Lambda.

As funções do Lambda para oRegião atual da AWS (p. 54)são exibidos abaixo doLambdaNó.
3. Clique com o botão direito do mouse em uma função do LambdaVer Fluxos de log.

Os fluxos de log para a função são exibidos naFluxos de logPainel. Para obter informações sobre 
como interagir com os eventos de log em cada fluxo, consulteTrabalhar com eventos de log 
CloudWatch (p. 67).

Exibindo fluxos de log com oAmazon ECSnó
Você pode visualizar o CloudWatch Logs para clusters e contêineres que são executados e mantidos no 
Amazon Elastic Container Service usando oAmazon ECSno AWS Explorer

Note

Você também pode visualizar grupos de logs para todos os serviços da AWS, incluindo o Amazon 
ECS, usando oCloudWatch Logsno AWS Explorer. Recomendamos usar oAmazon ECS, no 
entanto, para obter uma visão geral dos dados de log específicos para clusters e contêineres do 
Amazon ECS.

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon ECSpara expandir a lista de clusters do Amazon 

ECS.

Os clusters do Amazon ECS para oRegião atual da AWS (p. 54)são exibidos abaixo doAmazon 
ECSNó.

3. Clique com o botão direito do mouse no cluster e escolhaVer Fluxos de log.

Os fluxos de log para o cluster são exibidos na seçãoFluxos de logPainel.
4. Para exibir fluxos de log de um contêiner específico, clique em um cluster para expandir sua lista de 

contêineres registrados.

Os contêineres registrados para o cluster são exibidosabaixo.
5. Clique com o botão direito do mouse em um contêinerExibir fluxo de logs do contêiner.

Os fluxos de log para o contêiner são exibidos na seçãoFluxos de logPainel. Para obter informações 
sobre como interagir com os eventos de log para clusters e contêineres, consulteTrabalhar com 
eventos de log CloudWatch (p. 67).

Trabalhando com eventos de log do CloudWatch em 
fluxos de log usando o AWS Toolkit for JetBrains
Depois de abrir oFluxos de log, você pode acessar os eventos de log em cada fluxo. Eventos de log são 
registros de atividade registrada pelo aplicativo ou recurso que está sendo monitorado.

Tópicos
• Exibição e filtragem de eventos de log em um fluxo (p. 68)
• Trabalhar com ações de log (p. 68)
• Exportação de eventos de log do CloudWatch para um arquivo ou editor (p. 69)
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Exibição e filtragem de eventos de log em um fluxo
Quando você abre um fluxo de log, oEventos de logexibe essa sequência de eventos de log do fluxo.

1. Para localizar um fluxo de logs para visualizar, abra oFluxos de logPainel (consulteExibindo grupos de 
logs e fluxos de log do CloudWatch (p. 66)).

Note

Você pode usar a correspondência de padrões para localizar um fluxo em uma lista. Clique 
no ícone da barra de ferramentasFluxos de loge comece a inserir texto. O primeiro nome do 
fluxo de log com o texto que corresponde ao seu é realçado. Você também pode reordenar a 
lista clicando na parte superior doHora do último eventocoluna.

2. Clique duas vezes em um fluxo de log para exibir sua seqüência de eventos de log.

OEventos de logexibe os eventos de log que compõem o fluxo de log.
3. Para filtrar os eventos de log de acordo com o conteúdo, insira o texto na caixaFiltrar logstreamCampo 

do e pressioneReturn.

Os resultados são eventos de log contendo texto que diferencia maiúsculas e minúsculas com o texto 
do filtro. O filtro pesquisa o fluxo de log completo, incluindo eventos não exibidos na tela.

Note

Você também pode usar a correspondência de padrões para localizar um evento de log no 
painel. Clique no ícone da barra de ferramentasEventos de loge comece a inserir texto. O 
primeiro evento de log com texto que corresponde ao seu é realçado. Ao contrário deFiltrar 
logstream, apenas os eventos na tela são verificados.

4. Para filtrar eventos de log de acordo com a hora, clique com o botão direito do mouse em um evento 
de logMostrar logs ao redor.

Você pode selecionarUm Minuto,Cinco Minutos, ouDez minutos. Por exemplo, se você 
selecionarCinco Minutos, a lista filtrada mostra apenas eventos de log que ocorreram cinco minutos 
antes e depois da entrada selecionada.

À esquerda doEventos de log, oAcções de log (p. 68) Ofertamais maneiras de interagir com eventos de 
log.

Trabalhar com ações de log
À esquerda doEventos de log, quatro ações de log permitem que você atualize, edite, siga e envolva 
eventos de log do CloudWatch.
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1. Para encontrar eventos de log com os quais interagir,Abra oFluxos de log (p. 68)Painel.
2. Escolha uma das seguintes ações de log:

• Atualizar— Atualiza a lista com eventos de log que ocorreram após oEventos de logfoi aberto.
• Abrir no Editor— Abre os eventos de log na tela no editor padrão do IDE.

Note

Esta ação exporta somente eventos de log na tela para o editor do IDE. Para ver todos os 
eventos do fluxo no editor, escolha a opçãoExportar fluxo de logs (p. 69)Opção.

• Logs finais— Transmite novos eventos de logs para oEventos de logPainel. Esse é um recurso útil 
para atualizações contínuas em serviços de execução mais longa, como instâncias do Amazon EC2 
e compilações do AWS CodeBuild.

• Wrap Logs— Exibe o texto do evento de log em várias linhas se o tamanho do painel ocultar 
entradas mais longas.

Exportação de eventos de log do CloudWatch para um arquivo 
ou editor
A exportação de um fluxo de log do CloudWatch permite abrir seus eventos de log no editor padrão do IDE 
ou baixá-los para uma pasta local.

1. Para encontrar um fluxo de log a ser acessado,Abra oFluxos de log (p. 68)Painel.
2. Clique com o botão direito do mouse no fluxo de logs e,Exportar fluxo de logs,Abrir no 

EditorouExportar fluxo de logs,Salvar em um arquivo.

• Abrir no Editor—Abre os eventos de log que compõem o fluxo selecionado no editor padrão do IDE.
Note

Esta opção exporta todos os eventos no fluxo de log para o editor IDE.
• Salvar em um arquivo— Abre oDownload Log StreamCaixa de diálogo. Isso permite que você 

selecione uma pasta de download e renomeie o arquivo que contém os eventos de log.

Trabalhando com o CloudWatch Logs Insights usando 
o AWS Toolkit for JetBrains
Você pode usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com o CloudWatch Logs Insights. O 
CloudWatch Logs Insights permite pesquisar e analisar interativamente os dados de log no Amazon 
CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulteAnalisar dados de log com o CloudWatch 
LogsnoAmazon CloudWatch Logs.

Permissões do IAM do CloudWatch Logs
Você precisa das seguintes permissões para executar e exibir os resultados da consulta do CloudWatch 
Logs Insights:
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : [ 
        "logs:StartQuery", 
        "logs:GetQueryResults", 
        "logs:GetLogRecord", 
        "logs:describeLogGroups", 
        "logs:describeLogStreams" 
      ], 
      "Resource" : "*" 
    } 
  ]
} 
     

A permissão a seguir não é necessária, mas permitirá que o AWS Toolkit for JetBrains interrompa 
automaticamente quaisquer consultas em execução quando você fechar o painel de resultados associado 
ou o IDE.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : [ 
        "logs:StopQuery" 
      ], 
      "Resource" : "*" 
    } 
  ]
} 
     

Trabalhar com o CloudWatch Logs
Para abrir o editor de consulta do CloudWatch Logs Insights

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19).
2. Clique duas vezes noCloudWatch Logspara expandir a lista de grupos de logs.
3. Clique com o botão direito do mouse no grupo de logs que deseja abrir e, a seguir, escolhaAbrir o 

Editor de consultas.

Para iniciar uma consulta do CloudWatch Logs

1. NoGrupos de logs de consulta, altere os parâmetros de consulta conforme desejado.

Você pode escolher um intervalo de tempo por data ou hora relativa.

OGrupos de logs de consultaAceita a sintaxe de consulta do CloudWatch Logs Insights. Para obter 
mais informações, consulteSintaxe de consulta do CloudWatch LogsnoAmazon CloudWatch Logs.

2. SelecioneExecutePara iniciar a consulta.
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Para salvar uma consulta do CloudWatch Logs

1. Digite um nome de consulta.
2. SelecioneSalvar consulta.

Os grupos de log selecionados e a consulta são salvos em sua conta da AWS. Os intervalos de tempo 
não são salvos.

Você pode recuperar e reutilizar consultas salvas na página do Console de Gerenciamento da AWS 
do CloudWatch Logs Insights.

Para recuperar uma consulta salva do CloudWatch Logs Insights

1. NoGrupos de logs de consulta, selecioneRecuperar consultas salvas.
2. Escolha a consulta desejada e escolhaOK.

Os grupos de logs selecionados e a consulta substituem qualquer coisa na caixa de diálogo existente.

Para navegar pelos resultados da consulta

• No CloudWatch LogsResultados da consulta, no canto superior direito, escolhaAbrir o Editor de 
consultas.

Para exibir um registro de log individual

• No painel de resultados da consulta, clique duas vezes em uma linha para abrir uma nova guia com 
detalhes sobre esse registro de log.

Você também pode navegar até o fluxo de log associado ao registro de log escolhendoVer Fluxo de 
logsno canto superior direito.

Como trabalhar com o Amazon Elastic Container 
Service usando o AWS Toolkit for JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com recursos do 
Amazon ECS em uma conta da AWS.

Tópicos
• Depuração de código em um cluster do Amazon Elastic Container Service usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 71)

Depuração de código em um cluster do Amazon 
Elastic Container Service usando o AWS Toolkit for 
JetBrains
Você pode usar o AWS Toolkit for JetBrains para depurar código em um cluster do Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) em uma conta da AWS.
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Note

O código de depuração em clusters do Amazon ECS está atualmente disponível em beta.
Este recurso destina-se ao uso em um ambiente de desenvolvimento. Não deve ser usado em um 
ambiente de produção. O código de depuração em um cluster do Amazon ECS altera o estado 
dos recursos da sua conta da AWS, incluindo, entre outros, a interrupção dos serviços do Amazon 
ECS associados e a alteração das suas configurações. Além disso, alterar manualmente o estado 
dos recursos enquanto a depuração de código está ativada pode levar a resultados imprevisíveis.

Prerequisites
Antes de começar a depurar seu código, você deve ter o seguinte:

1. A imagem do Docker que você deseja usar para depurar seu código. Essa imagem pode ser 
hospedada em qualquer uma das seguintes opções:

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) da sua conta da AWS.
• Para localizar uma imagem existente no Amazon ECR, consulteExtração de uma imagemno Guia 

do usuário do Amazon Elastic Container Registry. Consulte tambémUso de imagens do Amazon 
ECR com o Amazon ECSno Guia do usuário do Amazon Elastic Container Registry.

• Para criar uma nova imagem no Amazon ECR, consulteEnvio de uma imagemno Guia do usuário 
do Amazon Elastic Container Registry. Consulte tambémUso de imagens do Amazon ECR com o 
Amazon ECSno Guia do usuário do Amazon Elastic Container Registry.

• Docker Hub. (Imagens que não estão hospedadas no Docker Hub, comoMicrosoft-dotnet-core-
runtime—não são compatíveis.)
• Para localizar uma imagem existente no Docker Hub, consulte Explore - Docker Hub no site do 

Docker Hub.
• Para criar uma nova imagem no Docker Hub, consulte Docker Hub Quickstart no site de 

documentação do Docker.

Note

Se ainda não tiver uma imagem disponível, recomendamos uma das seguintes opções:

• Para Java, useamazoncorrettoPara obter a versão mais recente doAmazon 
Corretto(uma distribuição gratuita, multiplataforma e pronta para produção do Open Java 
Development Kit (OpenJDK)), ou uma das outrasamazoncorrettoimagens listadas no 
site do Docker Hubque seja compatível com o código que você deseja depurar.

• Para Python, use python para a versão mais recente do Python ou uma das outras
imagens de python listadas no site do Docker Hub que seja compatível com o código que 
você deseja depurar.

• Para Node.js, use node para a versão mais recente do Node.js ou uma das outras imagens 
de node listadas no site do Docker Hub que seja compatível com o código que você deseja 
depurar.

2. Em sua conta da AWS, uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) com permissões 
da AWS que são necessárias para o código que você deseja depurar. Essa função será usada como 
função de tarefa pelo Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Essa função de tarefa do 
também deve ter uma relação de confiança com oecs-tasks.amazonaws.comprincipal de serviço e 
deve conter uma referência aoAmazonSSMManagedInstanceCorePolítica gerenciada da AWS. Para 
obter mais informações, consulte comoconfigurar a função de tarefa do Amazon ECS (p. 74).

3. Em sua conta da AWS, um cluster do Amazon ECS que contenha o serviço que você deseja depurar. 
Para obter mais informações, consulte comoConfigurar o cluster do Amazon ECS (p. 75).

4. Em sua conta da AWS, uma política gerenciada pelo cliente do IAM específica que você adiciona 
à entidade do IAM apropriada do IAM (como um usuário, grupo ou função do IAM) associada a 
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credenciais da AWS especificadas quando você conecta ao AWS Toolkit for JetBrains. Para obter 
mais informações, consulte comoAdicione a política gerenciada pelo cliente do IAM à entidade do 
IAM (p. 75).

5. Em sua máquina de desenvolvimento local, uma cópia do código que você deseja depurar.

Código de depuração
Depois de completar os pré-requisitos (p. 72)anteriores, você pode depurar seu código da seguinte 
forma:

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se oCluster do Amazon ECS (p. 75)O 
está em uma Região da AWS que seja diferente da atual,Alternar para uma região da AWS 
diferente (p. 18)que o contém.

2. Expanda ECS, e, em seguida, expanda Clusters.
3. Expanda o cluster do Amazon ECS, clique com o botão direito do mouse no serviço e escolhaHabilitar 

depuração na nuvem. Por exemplo, na captura de tela a seguir, o cluster é denominado java e o 
serviço java-service.

4. Quando solicitado, selecione oFunção da tarefa do Amazon ECS (p. 74)e, depois, escolhaOK.

A barra de status exibe a mensagem Configuring Cloud Debugging resource (Configuração do recurso 
de depuração na nuvem). Aguarde até que a guia Build Output (Saída da compilação) da janela de 
ferramentas Build (Compilar) exiba uma mensagem de configuração bem-sucedida. (Um pop-up 
relacionado também é exibido no canto inferior direito.) Isso levará vários minutos.

Note

À medida que você ativa a depuração de código em sua conta da AWS pela primeira vez, 
o AWS Toolkit for JetBrains cria um bucket do Amazon S3 em sua conta da AWS. O nome 
do bucket segue o formato de do-not-delete-cloud-debug-Region-ID-account-
ID. O JetBrains Toolkit armazena informações nesse bucket para ativar a depuração de 
código. Não exclua esse bucket nem modifique seu conteúdo. Se fizer isso, a depuração 
de código pode parar de funcionar ou produzir resultados inesperados. Se esse bucket for 
excluído ou modificado acidentalmente, o JetBrains Toolkit do tentará recriar o bucket. Você 
também pode forçar o JetBrains Toolkit a recriar o bucket escolhendoHabilitar depuração na 
nuvemnovamente conforme descrito anteriormente, ou escolhendoDesativar depuração na 
nuvemComo descrito posteriormente neste procedimento.

5. Exibindo o código que você deseja depurar, naAWS Explorer, expandaECS, expandaClusterse, em 
seguida, expanda seu cluster. Um serviço é exibido com um ícone de depuração ao lado dele. Isso 
indica que agora o serviço está ativado para depuração na nuvem. Clique com o botão direito do 
mouse no serviço com o ícone de depuração e escolha Debug (Depurar).
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6. Preencha a caixa de diálogo Edit configuration (Editar configuração) (p. 129) e escolha Debug 
(Depurar).

Note

Para fazer alterações nessa configuração posteriormente, na barra de menus, escolha Run 
(Executar), Edit Configurations (Editar configurações). Depois expandaDepuração na nuvem 
do Amazon ECSe escolha o nome do serviço.

7. Use as ferramentas de depuração integradas do IDE para depurar seu código como de costume.
8. Se fizer alterações no código do, você pode começar a depurar novamente. NoAWS Explorer, 

expandaECS, expandaClusterse, em seguida, expanda seu cluster. Clique com o botão direito do 
mouse no serviço que tem o ícone de depuração ao lado e escolha Debug (Depurar).

9. Se fizer alterações no Dockerfile associado, você deverá recompilar e publicar a imagem do 
Docker e, em seguida, repetir esse procedimento desde o início.

10. Para desativar a depuração, noAWS Explorer, expandaECS, expandaClusterse, em seguida, expanda 
seu cluster. Clique com o botão direito do mouse no serviço que tem o ícone de depuração ao 
lado e escolha Disable Cloud Debugging (Desativar depuração na nuvem). Um pop-up é exibido, 
confirmando que a depuração está desativada.

Configurando a função de tarefa do Amazon ECS
Observe que as informações a seguir se aplicam a permissões que o Amazon ECS precisa, o que é 
diferente doPermissões de que o AWS Toolkit for JetBrains precisa (p. 75).

Para depurar código em clusters do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), primeiro é 
necessário ter em sua conta da AWS uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) com 
permissões da AWS que sejam necessárias para o código que você deseja depurar. Essa função será 
usada como função de tarefa pelo Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Essa função de 
tarefa do também deve ter uma relação de confiança com oecs-tasks.amazonaws.comprincipal de 
serviço e deve conter uma referência aoAmazonSSMManagedInstanceCorePolítica gerenciada da AWS.

Para criar uma função que atendam a esses requisitos, consulte.Criar uma função para um serviço da 
AWS (console)No Guia do usuário do IAM, especificando as configurações a seguir:

1. Em Choose the service that will use this role (Escolher o serviço que usará esta função), escolha Elastic 
Container Service.

2. Em Select your use case (Selecionar seu caso de uso), escolha Elastic Container Service Task (Tarefa 
de serviço do contêiner elástico).

3. Em Attach permissions policies (Anexar políticas de permissões), escolha
AmazonSSMManagedInstanceCore.

Para adicionar permissões adicionais da AWS a uma função de tarefa do Amazon ECS existente, consulte 
“Para alterar as permissões permitidas por uma função do (console)” emModificação de uma função 
(console)no Guia do usuário do IAM.
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Configuração do cluster do Amazon ECS
Para depurar código em clusters do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), primeiro é 
necessário ter em sua conta da AWS um cluster do Amazon ECS que contenha o serviço que você deseja 
depurar.

Configuração de um Cluster do Fargate

Para criar rapidamente um cluster do Fargate, serviço e definição de tarefa que atendam aos requisitos 
mínimos, consulte.Introdução ao Amazon ECS usando o Fargateno Guia do usuário do Amazon Elastic 
Container Service for AWS Fargate. As únicas configurações necessárias estão noEtapa 1: Contêiner 
e tarefa. Especificamente, depois de especificar um nome para o contêiner, para Container definition 
(Definição de contêiner), escolha Configure (Configurar). Em seguida, especifique uma Image (Imagem)
que seja compatível com o código que você deseja depurar.

Configuração de um cluster do Amazon EC2

Para obter informações sobre como criar um cluster gerenciado pelo Amazon EC2, consulte.Introdução ao 
Amazon ECS Usando o Amazon EC2 SnoGuia do Amazon Elastic Container Service

Note

Se ainda não tiver uma imagem disponível, recomendamos uma das seguintes opções:

• Para Java, useamazoncorrettopara obter a versão mais recente do Amazon Corretto ou um 
dos outrosamazoncorrettoimagens listadas no site do Docker HubQue seja compatível com 
o código que você deseja depurar.

• Para Python, use python para a versão mais recente do Python ou uma das outras imagens 
de python listadas no site do Docker Hub que seja compatível com o código que você deseja 
depurar.

• Para Node.js, use node para a versão mais recente do Node.js ou uma das outras imagens 
de node listadas no site do Docker Hub que seja compatível com o código que você deseja 
depurar.

Para cenários avançados, você pode criar um cluster, definição de tarefa e serviço de forma independente. 
Para fazer isso, consulte o seguinte no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service:

• Criar um cluster— ParaSelecionar modelo de cluster, é possível escolherSomente rede (para 
Fargate)ouLinux no EC2 + Redes (para EC2).

• Como criar uma definição de tarefa— ParaSelecionar compatibilidade do tipo de lançamento, escolha o 
tipo de lançamento correspondente.

• Criar um serviço— ParaConfigurar o serviço, escolha a opção correspondenteTipo de inicialização.

Adicionar a política gerenciada pelo cliente do IAM
Observe que as informações a seguir se aplicam a permissões de que o AWS Toolkit for JetBrains precisa, 
o que é diferente dopermissões que o Amazon ECS precisa (p. 74).

Ao configurar o código de depuração em clusters do Amazon ECS, recomendamos enfaticamente seguir 
a prática recomendada de segurança da AWS doConceder privilégio mínimo. Conceder mínimo privilégio 
significa proporcionar apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Para conceder 
privilégio mínimo para depuração de código em clusters do Amazon ECS, você deve anexar uma política 
gerenciada pelo cliente do IAM do específica a uma entidade do IAM (como um usuário, grupo ou função 
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do IAM), como descrito a seguir. Essa entidade do IAM deve estar associada às credenciais especificadas 
quandoConecte-se ao AWS Toolkit for JetBrains (p. 45).

Na declaração de política a seguir, a permissão é concedida a dois serviços do Amazon ECS 
chamadosMyServiceeMyOtherServicebem como para duas funções de tarefa do Amazon ECS 
chamadasMyTaskRoleeMyOtherTaskRolee duas funções de tarefa de execução do Amazon ECS 
denominadasMyExecutionTaskRoleeMyOtherExecutionTaskRole. Altere os nomes desses serviços 
de exemplo e funções de tarefa para corresponder ao seu próprio e, em seguida, anexe essa política à 
entidade do IAM apropriada.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowedECSServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:UpdateService" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecs:*:*:service/*/cloud-debug-*", 
                "arn:aws:ecs:*:*:service/*/MyService", 
                "arn:aws:ecs:*:*:service/*/MyOtherService" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowedIAMRoles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/MyTaskExecutionRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/MyOtherTaskExecutionRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/MyTaskRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/MyOtherRole" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::do-not-delete-cloud-debug-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:ListClusters", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:DescribeServices", 
                "ecs:ListTasks", 
                "ecs:DescribeTasks", 
                "ecs:DescribeTaskDefinition", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:cloud-debug*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateService", 
                "ecs:DeleteService" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:service/*/cloud-debug*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RegisterTaskDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:ModifyListener", 
                "elasticloadbalancing:ModifyRule", 
                "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup", 
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                "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/cloud-debug*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartSession", 
                "ssm:TerminateSession", 
                "ssm:ResumeSession", 
                "ssm:DescribeSessions", 
                "ssm:GetConnectionStatus" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Você pode usar ferramentas como o console do IAM no Console de Gerenciamento da AWS paraCriar 
uma política gerenciada pelo cliente do IAMe entãoadicionar a política à entidade apropriada do IAM(como 
um usuário, grupo ou função do IAM).

Trabalhar com o Amazon EventBridge usando o 
AWS Toolkit for JetBrains

O tópico a seguir descreve como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com esquemas do 
Amazon EventBridge em uma conta da AWS.

Tópicos
• Trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge (p. 78)

Trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge
Você pode usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com esquemas do Amazon EventBridge da 
seguinte maneira.

Note

Trabalhar com esquemas do EventBridge é suportado apenas pelo AWS Toolkit for IntelliJ e pelo 
AWS Toolkit for PyCharm.

As informações a seguir supõem que você jáConfigurar o AWS Toolkit for JetBrains (p. 41).

Sumário
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• Visualizar um esquema disponível (p. 79)
• Localizar um esquema disponível (p. 79)
• Gerar código para um esquema disponível (p. 79)
• Criar um aplicativo AWS Serverless Application Model que use um esquema disponível (p. 80)

Visualizar um esquema disponível
1. Com oAWS Explorer (p. 113)Janela de ferramentas exibida, expandaSchemas.
2. Expanda o nome do registro que contém o esquema que deseja visualizar. Por exemplo, muitos dos 

esquemas que a AWS fornece estão noaws.eventsRegistro.
3. Para exibir o esquema no editor, clique com o botão direito do mouse no título do esquema e, no 

menu de contexto, escolha o View Schema (Exibir esquema).

Localizar um esquema disponível
Com oAWS Explorer (p. 113)exibida, siga um destes procedimentos:

• Comece a digitar o título do esquema que deseja encontrar. OAWS ExplorerDestaca os títulos do 
esquema que contêm uma correspondência.

• Clique com o botão direito do mouse em Schemas (Esquemas), e, no menu de contexto, escolha Search 
Schemas (Pesquisar esquemas). NoPesquisar esquemas do EventBridge, comece a digitar o título 
do esquema que deseja encontrar. A caixa de diálogo exibe os títulos do esquema que contêm uma 
correspondência.

• Expanda Schemas (Esquemas). Clique com o botão direito do mouse no nome do registro que contém 
o esquema que deseja encontrar e escolha Search Schemas in Registry (Pesquisar esquemas no 
registro). NoPesquisar esquemas do EventBridge, comece a digitar o título do esquema que deseja 
encontrar. A caixa de diálogo exibe os títulos do esquema que contêm uma correspondência.

Para exibir um esquema na lista de correspondências, execute um dos procedimentos a seguir:

• Para exibir o esquema no editor, emAWS Explorer, clique com o botão direito no título do esquema e 
escolhaVisualizar esquema.

• NoPesquisar esquemas do EventBridge, escolha o título do esquema para exibir o esquema.

Gerar código para um esquema disponível
1. Com oAWS Explorer (p. 113)Janela de ferramentas exibida, expandaSchemas.
2. Expanda o nome do registro que contém o esquema para o qual deseja gerar o código.
3. Clique com o botão direito no título do esquema e escolha Download code bindings (Fazer download 

de vinculações de códigos).
4. Na caixa de diálogo Download code bindings (Transferir associações de código), escolha o seguinte:

• A Version (Versão) do esquema para o qual o código será gerado.
• A Language (Linguagem) de programação e a versão de idioma compatíveis para a qual o código 

será gerado.
• O File location (Local do arquivo) onde o código gerado na máquina de desenvolvimento local 

deverá ser armazenado.
5. Escolha Download.
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Criar um aplicativo AWS Serverless Application Model que use 
um esquema disponível
1. No menu File (Arquivo), escolha New (Novo) , Project (Projeto).
2. NoNovo projeto do, escolhaDA AWS.
3. SelecioneAplicativo sem servidor da AWSe, depois, escolhaPróximo.
4. Especifique o seguinte:

• Um Project name (Nome de projeto) para o projeto.
• Um Project location (Local do projeto) em sua máquina de desenvolvimento local para o projeto.
• Um AWS Lambda compatívelTempo de execuçãopara o projeto.
• Um Modelo de aplicativo sem servidor da AWS (AWS SAM)Modelo do SAMpara o projeto. 

Atualmente, as opções incluem o seguinte:
• Hello World (Alteração do estado de instância do EC2)— Quando implantado, cria uma função do 

AWS Lambda e um endpoint do Amazon API Gateway do associado em sua conta da AWS. Por 
padrão, essa função e endpoint respondem somente a uma alteração do status da instância do 
Amazon EC2.

• Aplicativo do AWS SAM EventBridge do zero (para qualquer disparo de evento de um registro de 
esquema)— Quando implantado, cria uma função do AWS Lambda e um endpoint do Amazon 
API Gateway do associado em sua conta da AWS. Essa função e endpoint podem responder a 
eventos que estão disponíveis no esquema que for especificado.

Se escolher esse modelo, você também deverá especificar o seguinte:
• O perfil com nome, Credentials (Credenciais), a ser usado.
• A AWSRegiãoPara usar.
• O EventBridgeEsquema do eventoPara usar.

• A versão do SDK a ser usada para o projeto (Project SDK (SDK do projeto)).

Depois de criar um projeto de aplicativo sem servidor da AWS, você pode fazer o seguinte:

• Implantar o aplicativo (p. 106)
• Alterar (atualizar) as configurações do aplicativo (p. 107)
• Excluir o aplicativo implantado (p. 109)

Você também pode fazer o seguinte com funções do Lambda que fazem parte do aplicativo:

• Executar (chamar) ou depurar a versão local de uma função (p. 82)
• Executar (chamar) a versão remota de uma função (p. 83)
• Alterar as configurações de uma função (p. 84)
• Excluir uma função do  (p. 86)

Trabalhando com o AWS Lambda usando o AWS 
Toolkit for JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com funções do AWS 
Lambda em uma conta da AWS.

Tópicos
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• Criação de uma função do AWS Lambda usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 81)
• Executando (invocando) ou depurando a versão local de uma função do AWS Lambda usando o AWS 

Toolkit for JetBrains (p. 82)
• Executando (invocando) a versão remota de uma função do AWS Lambda usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 83)
• Alterando (atualizando) as configurações da função do AWS Lambda usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 84)
• Excluindo uma função do AWS Lambda usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 86)

Criação de uma função do AWS Lambda usando o 
AWS Toolkit for JetBrains
É possível usar o AWS Toolkit for JetBrains para criar uma função do AWS Lambda que faz parte de um 
aplicativo sem servidor da AWS. Ou você pode criar uma função autônoma do Lambda.

Para criar uma função do Lambda que faz parte de um aplicativo sem servidor da AWS, ignore o restante 
deste tópico e consulteCriar um aplicativo (p. 102)Em vez disso.

Para criar uma função independente do Lambda, você deve primeiroInstale o AWS Toolkit for 
JetBrains (p. 4)E, se ainda não tiver feito,Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8). Em 
seguida, com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça uma das opções 
a seguir:

• Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlterne para uma Região da 
AWS diferente (p. 18)Para criar a função no, faça isso agora. Em seguida, cliqueLambdae escolhaCriar 
novo AWS Lambda.

Preencha a caixa de diálogo Create Function (Criar função) (p. 115) e escolha Create Function (Criar 
função. O AWS Toolkit for JetBrains cria uma pilha do AWS CloudFormation para a implantação e 
adiciona o nome da função aoLambdaLista emAWS Explorer. Se a implantação falhar, você pode tentar 
determinar por queExibir logs de eventos para a pilha (p. 35).

• Crie um arquivo de código que implementa um manipulador de funções para Java, Python, Node.js ou
C#.

Se vocêPrecisaparaAlterne para uma Região da AWS diferente (p. 18)para criar a função remota a ser 
executada (chamada), faça isso agora. Em seguida, no arquivo de código, escolha a opçãoLambdaNa 
medianiz próxima ao manipulador de funções e escolhaCriar novo AWS Lambda. Preencha a caixa de 
diálogo Create Function (Criar função) (p. 115) e escolha Create Function (Criar função.
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Note

Se oLambdaNão for exibido na medianiz próxima ao manipulador de funções, tente exibi-
lo para o projeto atual selecionando a seguinte caixa emConfigurações/Preferences 
(Preferências): Ferramentas,DA AWS,Project Settings,Mostrar ícones de calha para todos os 
possíveis manipuladores do AWS Lambda. Além disso, se o manipulador de funções já estiver 
definido no modelo de SAM do AWS, oCriar novo AWS Lambdanão aparecerá.

Depois de escolherCreate Function, o AWS Toolkit for JetBrains cria uma função correspondente no 
serviço do Lambda para a conta da AWS conectada. Se a operação for bem-sucedida, depois de 
atualizarAWS Explorer, oLambdaA lista exibe o nome da nova função.

• Se você já tiver um projeto que contenha uma função do AWS Lambda e precisar primeiroAlterne 
para uma Região da AWS diferente (p. 18)Para criar a função no, faça isso agora. Em seguida, no 
arquivo de código que contém o manipulador de funções paraJava,Python,Node.js, ouC#, escolha a 
opçãoLambdaNa medianiz próxima ao manipulador de funções. SelecioneCriar novo AWS Lambda, 
preencha aCreate Function (p. 115)e, depois, escolhaCreate Function.

Note

Se oLambdaNão for exibido na medianiz próxima ao manipulador de funções, tente exibi-
lo para o projeto atual selecionando a seguinte caixa emConfigurações/Preferences 
(Preferências): Ferramentas,DA AWS,Project Settings,Mostrar ícones de calha para todos os 
possíveis manipuladores do AWS Lambda. Além disso, aCriar novo AWS LambdaO comando 
não será exibido se o manipulador de funções já estiver definido no modelo de SAM do AWS.

Depois de escolherCreate Function, o AWS Toolkit for JetBrains cria uma função correspondente no 
serviço do Lambda para a conta da AWS conectada. Se a operação for bem-sucedida, depois de 
atualizarAWS Explorer, o nome da nova função aparece noLambdaLista.

Depois de criar a função, você pode executar (chamar) ou depurar a versão local da função (p. 30) ou
executar (chamar) a versão remota (p. 31).

Executando (invocando) ou depurando a versão local 
de uma função do AWS Lambda usando o AWS 
Toolkit for JetBrains
Para concluir este procedimento, você deveCriar a função do AWS Lambda (p. 28)Que deseja executar 
(chamar) ou depurar, se você ainda não tiver sido criada.

Note

Para executar (chamar) ou depurar a versão local de uma função do Lambda e executar (chamar) 
ou depurar essa função localmente com qualquer propriedade não padrão ou opcional, primeiro 
você deve definir essas propriedades no arquivo de modelo do AWS SAM da função (por 
exemplo, em um arquivo denominadotemplate.yamldentro do projeto). Para obter uma 
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lista das propriedades disponíveis, consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-
application-modelRepositório no GitHub.

1. Execute um destes procedimentos:

• No arquivo de código que contém o manipulador de funções paraJava,Python,Node.js, ouC#, 
escolha o ícone do Lambda na medianiz ao lado do manipulador de funções. Escolha Run 
(Executar) '[Local]' ou Debug (Depurar) '[Local]'.

• Com a janela de ferramentas Project (Projeto) já aberta e exibindo o projeto que contém a função, 
abra o arquivo template.yaml do projeto. Escolha o ícone Run (Executar) no gutter ao lado da 
definição de recurso da função, e escolha Run (Executar) '[Local]' ou Debug (Depurar) '[Local]'.

2. Preencha osEditar configuração (configurações de função local) (p. 121)Se for exibida, e 
escolhaExecução doouDepure. Os resultados são exibidos na janela de ferramentas Run (Executar)
ou Debug (Depurar) .

• Se oEditar configuraçãoNão for exibida e você quiser alterar a configuração existente, 
primeiroAlterar sua configuração (p. 31)e repita este procedimento desde o início.

• Se os detalhes de configuração estiverem ausentes, expandaModelos,AWS Lambdae, depois, 
escolhaLocal. SelecioneOKe repita este procedimento desde o início.

Executando (invocando) a versão remota de uma 
função do AWS Lambda usando o AWS Toolkit for 
JetBrains
AremoteA versão de uma função do AWS Lambda é uma função cujo código-fonte já existe dentro do 
serviço do Lambda para uma conta da AWS.

Para concluir este procedimento, primeiro é necessárioInstalar a (p. 4)AWS Toolkit for JetBrains e, se você 
ainda não tiver,Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8). Em seguida, com IntelliJ IDEA, 
PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider em execução, faça o seguinte.

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlterne para uma Região 
da AWS diferente (p. 18)que contém a função, faça isso agora.
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2. AmpliarLambdae confirme se o nome da função está listado. Se estiver, vá para a etapa 3 deste 
procedimento.

Se o nome da função não estiver listado,Criar a função do Lambda (p. 28)que você deseja executar 
(invocar).

Se você criou a função comoparte de um aplicativo sem servidor da AWS (p. 28), também é 
precisoImplantar esse aplicativo (p. 24).

Se você criou a função criando um arquivo de código que implementa um manipulador de funções 
para oJava,Python,Node.js, ouC#Em seguida, no arquivo de código, escolha o ícone do Lambda ao 
lado do manipulador de funções. Em seguida, escolhaCriar novo AWS Lambda. Preencha a caixa de 
diálogo Create Function (Criar função) (p. 115) e escolha Create Function (Criar função.

3. comLambdaAberto noAWS Explorer, clique com o botão direito do mouse no nome da função e 
escolhaExecutar '[Remoto]'.

4. Preencha osEditar configuração (configurações de função remota) (p. 127)Se for exibida, e 
escolhaExecução doouDepure. Os resultados são exibidos na janela de ferramentas Run (Executar)
ou Debug (Depurar) .

• Se oEditar configuraçãoNão for exibida e você quiser alterar a configuração existente, 
primeiroAlterar sua configuração (p. 31)e repita este procedimento desde o início.

• Se os detalhes de configuração estiverem ausentes, expandaModelos,AWS Lambdae, depois, 
escolhaLocal. SelecioneOKe repita este procedimento desde o início.

Alterando (atualizando) as configurações da função do 
AWS Lambda usando o AWS Toolkit for JetBrains
Para usar o AWS Toolkit for JetBrains para alterar (atualizar) as configurações de uma função do AWS 
Lambda, siga um destes procedimentos.

• Com o arquivo de código aberto que contém o manipulador de funções para Java, Python, Node.js ou
C#, escolha, no menu principal, Run (Executar), Edit Configurations (Editar configurações). Preencha a 
caixa de diálogo Run/Debug Configurations (Executar/depurar configurações) (p. 121) e escolha OK.

• Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlterne para uma Região da 
AWS diferente (p. 18)que contém a função, faça isso agora. AmpliarLambda, escolha o nome da função 
para a qual a configuração será alterada e, em seguida, execute um dos seguintes procedimentos:
• Modifique configurações, como tempo limite, memória, variáveis de ambiente e função de execução 

—Clique com o botão direito do mouse no nome da função e escolhaAtualizar configuração da função.
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Preencha a caixa de diálogo Update Configuration (Atualizar configuração) (p. 134) e, a seguir, 
escolha Update (Atualizar).

• Alterar configurações, como a carga de entrada— No menu principal, escolhaExecução do,Editar 
configurações. Preencha a caixa de diálogo Run/Debug Configurations (Executar/depurar 
configurações) (p. 121) e escolha OK.

Se os detalhes de configuração estiverem ausentes, primeiro expandaModelos,AWS Lambdae, 
depois, escolhaLocal(para a versão local da função) ouRemotos(para a versão remota dessa mesma 
função). Escolha OK e repita este procedimento desde o início.
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• Modifique configurações, como o nome do manipulador de funções ou bucket de origem do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3)— Clique com o botão direito do mouse no nome da função e 
escolhaAtualizar código de função.

Preencha a caixa de diálogo Update Code (Atualizar código) (p. 133) e escolha Update (Atualizar).
• Alterar outras configurações de propriedade disponíveis que não estão listadas nos marcadores 

anteriores— Altere essas configurações no arquivo de modelo do AWS SAM da função (por exemplo, 
em um arquivo denominadotemplate.yamldentro do projeto).

Para obter uma lista das configurações de propriedade disponíveis, 
consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-application-modelRepositório no GitHub.

Excluindo uma função do AWS Lambda usando o 
AWS Toolkit for JetBrains
É possível usar o AWS Toolkit para excluir uma função do AWS Lambda que faz parte de um aplicativo 
sem servidor da AWS ou excluir uma função independente do Lambda.

Para excluir uma função do Lambda que faz parte de um aplicativo sem servidor da AWS, ignore o 
restante deste tópico e consulteExcluir um aplicativo (p. 109)Em vez disso.

Para excluir uma função autônoma do Lambda, faça o seguinte.

1. Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se você precisarAlterne para uma Região 
da AWS diferente (p. 18)que contém a função, faça isso agora.

2. AmpliarLambda.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da função a ser excluída e, a seguir, escolha Delete 

Function (Excluir função).
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4. Insira o nome da função para confirmar a exclusão e, a seguir, escolha OK. Se a exclusão da função 
for bem-sucedida, o AWS Toolkit for JetBrains remove o nome da função doLambdaLista.

Acessando o Amazon RDS usando o AWS Toolkit 
for JetBrains

Usando o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), é possível provisionar e gerenciar 
sistemas de banco de dados relacional do SQL na nuvem. Usando o AWS Toolkit for JetBrains, você pode 
se conectar e interagir com os seguintes mecanismos de banco de dados do Amazon RDS:

• Aurora — Um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL criado para a nuvem. 
Para obter mais informações, consulte o .Guia do usuário do Amazon Aurora.

• MySQL — O Amazon RDS oferece suporte a várias versões principais do banco de dados relacional 
de código aberto. Para obter mais informações, consulteMySQL no Amazon RDSnoGuia do usuário do 
Amazon RDS.

• PostgreSQL — O Amazon RDS oferece suporte a várias versões principais do banco de dados 
relacional a objetos de código aberto. Para obter mais informações, consultePostgreSQL no Amazon 
RDSnoGuia do usuário do Amazon RDS.

Os tópicos a seguir descrevem os pré-requisitos para acessar bancos de dados do RDS e como usar o 
AWS Toolkit for JetBrains para se conectar a uma instância de banco de dados.

Tópicos
• Pré-requisitos para acessar bancos de dados do Amazon RDS (p. 87)
• Conexão com um banco de dados do Amazon RDS (p. 89)

Pré-requisitos para acessar bancos de dados do 
Amazon RDS
Para poder se conectar a um banco de dados do Amazon RDS usando o AWS Toolkit for JetBrains, é 
necessário executar as seguintes tarefas:

• Criar uma instância de banco de dados e configurar seu método de autenticação (p. 88)
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• Faça download e instale o DataGrip (p. 89)

Criar uma instância de banco de dados do Amazon RDS e 
configurar um método de autenticação
O AWS Toolkit for JetBrains permite que você se conecte a uma instância de banco de dados do Amazon 
RDS que já foi criada e configurada na AWS. Uma instância de banco de dados é um ambiente de banco 
de dados isolado em execução na nuvem que pode conter vários bancos de dados criados pelo usuário. 
Para obter informações sobre como criar instâncias de banco de dados dos mecanismos de banco de 
dados suportados, consulteConceitos básicos do Amazon RDSnoGuia do usuário do Amazon RDS.

Ao se conectar a um banco de dados usando o AWS Toolkit for JetBrains, os usuários podem optar por 
autenticar usando credenciais do IAM ou Secrets Manager. A tabela a seguir descreve recursos principais 
e recursos de informações para ambas as opções:

Métodos de autenticação Como funcionam Mais informações

Connect às credenciais do IAM Com a autenticação de banco 
de dados do IAM, você não 
precisa armazenar as credenciais 
do usuário no banco de dados 
porque a autenticação é 
gerenciada externamente usando 
as credenciais do AWS Identity 
and Access Management (IAM).

Por padrão, a autenticação de 
banco de dados do IAM está 
desabilitada nas instâncias 
de banco Você pode habilitar 
a autenticação de banco de 
dados do IAM (ou desabilitá-
la novamente) usando o AWS 
Management Console, a AWS a 
CLI ou a API.

• Identity and Access 
Management no Amazon 
RDSnoGuia do usuário do 
Amazon RDS.

• Artigo do Centro de 
conhecimento da AWS: Como 
posso permitir que os usuários 
se autentiquem em uma 
instância de banco de dados 
MySQL do Amazon RDS 
usando suas credenciais do 
IAM?

Connect AWS Secrets Manager Um administrador de banco 
de dados pode armazenar 
credenciais para um banco de 
dados como um segredo no 
Secrets Manager. O Secrets 
Manager criptografa e armazena 
as credenciais no segredo como 
otexto secreto protegido.

Quando um aplicativo com 
permissões acessa o banco 
de dados, o Secrets Manager 
descriptografa o texto secreto 
protegido e o retorna por um 
canal protegido. O cliente analisa 
as credenciais retornadas, a 
string de conexão e todas as 
outras informações necessárias 
e usa essas informações para 
acessar o banco de dados.

• What is AWS Secrets 
Manager?noGuia do usuário 
do AWS Secrets Manager.

• Tutorial: Rotação de um 
segredo para um banco de 
dados da AWSnoGuia do 
usuário do AWS Secrets 
Manager.

• Blog de segurança da AWS:
Girar credenciais de banco 
de dados do Amazon RDS 
automaticamente com o 
Secrets Manager.
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Trabalhando com bancos de dados do Amazon RDS usando 
DataGrip
Depois de se conectar a uma fonte de dados do Amazon RDS, você pode começar a interagir com 
ela. Usando DataGrip da JetBrains, você pode realizar tarefas de banco de dados, como escrever 
SQL, executar consultas e importar/exportar dados. Recursos fornecidos pelo DataGrip também estão 
disponíveis no plugin de banco de dados para uma gama de IDEs JetBrains. Para obter mais informações 
sobre o DataGrip, consultehttps://www.jetbrains.com/datagrip/.

Conexão com um banco de dados do Amazon RDS
comAWS Explorer, você pode selecionar um banco de dados do Amazon RDS, escolher um método de 
autenticação e, em seguida, configurar as configurações de conexão. Depois de testar a conexão com 
sucesso, você pode começar a interagir com a fonte de dados usando o JetBrains DataGrip.

Important

Certifique-se de que você concluiu oPré-requisitos do (p. 87)para permitir que os usuários 
acessem e interajam com bancos de dados do Amazon RDS.

Selecione uma guia para obter instruções sobre como se conectar a uma instância de banco de dados 
usando seu método de autenticação preferido.

Connect with IAM credentials

1. Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon RDSPara expandir a lista de mecanismos de 

banco de dados suportados.
3. Clique em um nó do mecanismo de banco de dados suportado (Aurora, MySQL ou PostgreSQL) 

para expandir a lista de instâncias de banco de dados disponíveis.

Note

Se você selecionar Aurora, poderá escolher entre expandir um cluster MySQL e um 
cluster PostgreSQL.

4. Clique com o botão direito do mouse emConnect às credenciais do IAM.

Note

Você também pode escolherCopiar ArnPara adicionar o Nome de recurso da Amazon 
(ARN) do banco de dados à área de transferência.

5. NoFontes de dados e driversFaça o seguinte para garantir que uma conexão de banco de dados 
possa ser aberta:

• NoFontes de dados importados, confirme se a fonte de dados correta está selecionada.
• Se uma mensagem indicar que você precisaBaixar arquivos de driver ausentes, escolhaAcesse 

Driver(o ícone de chave inglesa) para baixar os arquivos necessários.
6. NoGeralGuia doConfigurações, confirme se os seguintes campos exibem os valores corretos:

• Host/Porta— O endpoint e a porta usados para conexões com o banco de dados. Para bancos 
de dados do Amazon RDS hospedados na Nuvem AWS, os endpoints sempre terminam 
comrds.amazon.com. Se você estiver se conectando a uma instância de banco de dados por 
meio de um proxy, use esses campos para especificar os detalhes da conexão do proxy.

• Autenticação:AWS IAM(autenticação usando credenciais do IAM).
• Usuário— O nome da sua conta de usuário do banco de dados.
• Credenciais— As credenciais usadas para acessar sua conta da AWS.
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• Região— a região da AWS onde está hospedado o banco de dados.
• Host/Porta RDS— O endpoint e a porta do banco de dados conforme listado no AWS 

Management Console. Se você estiver usando um endpoint diferente para se conectar a uma 
instância de banco de dados, especifique os detalhes da conexão do proxy na seçãoHost/
Portacampos (descritos anteriormente).

• Banco de dados— O nome do banco de dados.
• URL— O URL que o IDE JetBrains usará para se conectar ao banco de dados.

Note

Para obter uma descrição completa das configurações de conexão que você pode 
configurar usando oFontes de dados e drivers, consulte a seçãodocumentação para o 
IDE JetBrainsque você está usando.

7. Para verificar se as configurações de conexão estão corretas, selecioneTestar conexão.

Uma marca de seleção verde indica um teste bem-sucedido.
8. SelecioneAplicarPara aplicar suas configurações e escolhaOKPara começar a trabalhar com a 

fonte de dados.

OBanco de dadosJanela da ferramenta é aberta. Exibe as origens de dados disponíveis como 
uma árvore com nós representando elementos do banco de dados, como esquemas, tabelas e 
chaves.
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Important

Para usar aBanco de dadosVocê deve primeiro fazer download e instalar o DataGrip 
a partir do JetBrains. Para obter mais informações, consultehttps://www.jetbrains.com/ 
datagrip/.

Connect with Secrets Manager

1. Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon RDSPara expandir a lista de mecanismos de 

banco de dados suportados.
3. Clique em um nó do mecanismo de banco de dados suportado (Aurora, MySQL ou PostgreSQL) 

para expandir a lista de instâncias de banco de dados disponíveis.

Note

Se você selecionar Aurora, poderá escolher entre expandir um cluster MySQL e um 
cluster PostgreSQL.

4. Clique com o botão direito do mouse emConnect com o Secrets Manager.

Note

Você também pode escolherCopiar ArnPara adicionar o Nome de recurso da Amazon 
(ARN) do banco de dados à área de transferência.

5. NoSelecionar um segredo de banco de dados, use o campo suspenso para selecionar credenciais 
para o banco de dados e escolhaCriar.

6. NoFontes de dados e driversFaça o seguinte para garantir que uma conexão de banco de dados 
possa ser aberta:

• NoFontes de dados importados, confirme se a fonte de dados correta está selecionada.
• Se uma mensagem indicar que você precisaBaixar arquivos de driver ausentes, escolhaAcesse 

Driver(o ícone de chave inglesa) para baixar os arquivos necessários.
7. NoGeralGuia doConfigurações, confirme se os seguintes campos exibem os valores corretos:

• Host/Porta— O endpoint e a porta usados para conexões com o banco de dados. Para bancos 
de dados do Amazon RDS hospedados na Nuvem AWS, os endpoints sempre terminam 
comrds.amazon.com. Se você estiver se conectando a um banco de dados por meio de um 
banco de dados proxy, use esses campos para especificar os detalhes da conexão do proxy.

• Autenticação:Auth SecretsManager(autenticação usando o AWS Secrets Manager).
• Credenciais— As credenciais usadas para acessar sua conta da AWS.
• Região— a região da AWS onde está hospedado o banco de dados.
• Nome secreto/ARN— O nome e o ARN do segredo que contém as credenciais de autenticação. 

Para substituir as configurações de conexão na caixa de diálogoHost/Porta, selecione a caixa 
de seleçãoUse o url e a porta do segredo.

• Banco de dados— O nome da instância de banco de dados selecionada noAWS Explorer.
• URL— O URL que o IDE JetBrains usará para se conectar ao banco de dados.

Note

Se você estiver usando o Secrets Manager para autenticação, não há campos para um 
nome de usuário e senha para o banco de dados. Essas informações estão contidas na 
parte de dados de segredo criptografados de um segredo.
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Note

Para obter uma descrição completa das configurações de conexão que você pode 
configurar usando oFontes de dados e drivers, consulte a seçãodocumentação para o 
IDE JetBrainsque você está usando.

8. Para verificar se as configurações de conexão estão corretas, selecioneTestar conexão.

Uma marca de seleção verde indica um teste bem-sucedido.
9. SelecioneAplicarPara aplicar suas configurações e escolhaOKPara começar a trabalhar com a 

fonte de dados.

OBanco de dadosJanela da ferramenta é aberta. Exibe as origens de dados disponíveis como 
uma árvore com nós representando elementos do banco de dados, como esquemas, tabelas e 
chaves.

Important

Para usar aBanco de dadosVocê deve primeiro fazer download e instalar o DataGrip 
a partir do JetBrains. Para obter mais informações, consultehttps://www.jetbrains.com/ 
datagrip/.
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Acessando o Amazon Redshift usando o AWS 
Toolkit for JetBrains

Um data warehouse do Amazon Redshift é um sistema de gerenciamento e consulta de banco de dados 
relacional de classe empresarial. Com o AWS Toolkit for JetBrains, você pode se conectar e interagir com 
clusters do Amazon Redshift. Um cluster do Amazon Redshift consiste em um conjunto de nós que permite 
que os clientes consultem bancos de dados hospedados nesse cluster.

Os tópicos a seguir descrevem os pré-requisitos para acessar clusters do Amazon Redshift e como usar o 
AWS Toolkit for JetBrains para se conectar a um banco de dados em um cluster.

Tópicos
• Pré-requisitos para acessar clusters do Amazon Redshift (p. 93)
• Conexão a um cluster do Amazon Redshift Name (p. 94)

Pré-requisitos para acessar clusters do Amazon 
Redshift
Antes de começar a interagir com um cluster do Amazon Redshift usando o AWS Toolkit for JetBrains, é 
necessário executar as seguintes tarefas:

• Criar um cluster do Amazon Redshift e configurar seu método de autenticação (p. 93)
• Faça download e instale o DataGrip (p. 94)

Criando um cluster do Amazon Redshift e configurando um 
método de autenticação
O AWS Toolkit for JetBrains permite que você se conecte a um cluster do Amazon Redshift que já foi 
criado e configurado na AWS. Cada cluster contém um ou mais bancos de dados. Para obter informações 
sobre a criação e a configuração de clusters do Amazon Redshift, consulteConceitos básicos do Amazon 
RedshiftnoConceitos básicos do Amazon Redshift.

Ao se conectar a um cluster usando o AWS Toolkit for JetBrains, os usuários podem optar por autenticar 
usando credenciais do IAM ou AWS Secrets Manager. A tabela a seguir descreve recursos principais e 
recursos de informações para ambas as opções:

Métodos de autenticação Como funcionam Mais informações

Connect às credenciais do IAM Com a autenticação de banco 
de dados do IAM, você não 
precisa armazenar as credenciais 
do usuário no banco de dados 
porque a autenticação é 
gerenciada externamente por 
meio das credenciais do AWS 
Identity and Access Management 
(IAM).

Por padrão, a autenticação 
de banco de dados do IAM é 

• Identity and Access 
Management no Amazon 
RedshiftnoGuia de 
gerenciamento do Amazon 
Redshift Clu.
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Métodos de autenticação Como funcionam Mais informações
desabilitada nas instâncias 
do banco Você pode habilitar 
a autenticação de banco de 
dados do IAM (ou desabilitá-
la novamente) usando o AWS 
Management Console, a AWS 
CLI ou a API.

Connect AWS Secrets Manager; Um administrador de banco 
de dados pode armazenar 
credenciais para um banco de 
dados como um segredo no 
Secrets Manager. O Secrets 
Manager criptografa e armazena 
as credenciais no segredo como 
otexto secreto protegido.

Quando um aplicativo com 
permissões acessa o banco 
de dados, o Secrets Manager 
descriptografa o texto secreto 
protegido e o retorna por um 
canal protegido. O cliente analisa 
as credenciais retornadas, a 
string de conexão e todas as 
outras informações necessárias 
e usa essas informações para 
acessar o banco de dados.

• O que é o AWS Secrets 
Manager?noGuia do usuário 
do AWS Secrets Manager.

• Segredos de rotação do 
Amazon RedshiftnoGuia do 
usuário do AWS Secrets 
Manager.

• Blog de segurança da AWS:
Como girar as credenciais do 
Amazon DocumentDB e do 
Amazon Redshift no Secrets 
Manager.

Trabalhando com bancos de dados do Amazon RDS 
usandoDataGrip
Depois de se conectar a um banco de dados no cluster do Amazon Redshift, você pode começar a 
interagir com ele. Usando DataGrip da JetBrains, você pode realizar tarefas de banco de dados, como 
escrever SQL, executar consultas e importar/exportar dados. Recursos fornecidos pelo DataGrip também 
estão disponíveis no plugin de banco de dados para uma gama de IDEs JetBrains. Para obter mais 
informações sobre o DataGrip, consultehttps://www.jetbrains.com/datagrip/.

Conexão a um cluster do Amazon Redshift Name
comAWS Explorer, você pode selecionar um cluster do Amazon Redshift, escolher um método de 
autenticação e, em seguida, configurar as configurações de conexão. Depois de testar a conexão com 
sucesso, você pode começar a interagir com a fonte de dados usando o JetBrains DataGrip.

Important

Certifique-se de que você concluiu oPré-requisitos do (p. 93)para permitir que os usuários 
acessem e interajam com clusters e bancos de dados do Amazon Redshift.

Selecione uma guia para obter instruções sobre como se conectar a um cluster usando seu método de 
autenticação preferido.

Connect with IAM credentials

1. Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.

94

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/rotating-secrets-redshift.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/rotating-secrets-redshift.html
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-rotate-amazon-documentdb-and-amazon-redshift-credentials-in-aws-secrets-manager/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-rotate-amazon-documentdb-and-amazon-redshift-credentials-in-aws-secrets-manager/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-rotate-amazon-documentdb-and-amazon-redshift-credentials-in-aws-secrets-manager/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-rotate-amazon-documentdb-and-amazon-redshift-credentials-in-aws-secrets-manager/
https://www.jetbrains.com/datagrip/


AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Conexão a um cluster do Amazon Redshift Name

2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon Redshiftnó do para expandir a lista de clusters 
disponíveis.

3. Clique com o botão direito do mouse emConnect às credenciais do IAM.

Note

Você também pode escolherCopiar ArnPara adicionar o nome de recurso da Amazon 
(ARN) do cluster à área de transferência.

4. NoFontes de dados e drivers, faça o seguinte para garantir que uma conexão de banco de dados 
possa ser aberta:

• NoFontes de dados importados, confirme se a fonte de dados correta está selecionada.
• Se uma mensagem indicar que você precisaBaixar arquivos de driver ausentes, escolhaAcesse 

Driver do(o ícone de chave inglesa) para baixar os arquivos necessários.
5. NoGeralGuia doConfigurações, confirme se os seguintes campos exibem os valores corretos:

• Host/Porta— O endpoint e a porta usados para conexões com o cluster. Para clusters 
do Amazon Redshift hospedados na Nuvem AWS, os endpoints sempre terminam 
comredshift.amazon.com.

• Autenticação:AWS IAM(autenticação usando credenciais do IAM).
• Usuário— O nome da sua conta de usuário do banco de dados.
• Credenciais— As credenciais usadas para acessar sua conta da AWS.
• Região— Região da AWS onde o banco de dados é hospedado.
• ID de cluster— O ID do cluster selecionado noAWS Explorer.
• Banco de dados— O nome do banco de dados no cluster ao qual você se conectará.
• URL— A URL que o IDE JetBrains usará para se conectar ao banco de dados do cluster.
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Note

Para obter uma descrição completa das configurações de conexão que você pode 
configurar usando oFontes de dados e drivers, consulte odocumentação para o IDE 
JetBrainsque você está usando.

6. Para verificar se as configurações de conexão estão corretas, selecioneTestar conexão.

Uma marca de seleção verde indica um teste bem-sucedido.
7. SelecioneAplicarPara aplicar suas configurações e selecioneOKPara começar a trabalhar com a 

fonte de dados.

OBanco de dadosA janela da ferramenta é aberta. Exibe as origens de dados disponíveis como 
uma árvore com nós representando elementos do banco de dados, como esquemas, tabelas e 
chaves.

Important

Para usar aBanco de dados, primeiro você deve fazer download e instalar DataGrip do 
JetBrains. Para obter mais informações, consultehttps://www.jetbrains.com/datagrip/.

Connect with Secrets Manager

1. Abra o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto.
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2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon Redshiftnó do para expandir a lista de clusters 
disponíveis.

3. Clique com o botão direito do mouse emConnect Secrets Manager.

Note

Você também pode escolherCopiar ArnPara adicionar o nome de recurso da Amazon 
(ARN) do cluster à área de transferência.

4. NoSelecionar um segredo de banco de dados, use o campo suspenso para selecionar credenciais 
para o banco de dados e escolhaCriar.

5. NoFontes de dados e drivers, faça o seguinte para garantir que uma conexão de banco de dados 
possa ser aberta:

• NoFontes de dados importados, confirme se a fonte de dados correta está selecionada.
• Se aparecer uma mensagem na caixa de diálogo paraBaixar arquivos de driver ausentes, 

escolhaAcesse Driver do(o ícone de chave inglesa) para baixar os arquivos necessários.
6. NoGeralGuia doConfigurações, confirme se os seguintes campos exibem os valores corretos:

• Host/Porta— O endpoint e a porta usados para conexões com o cluster. Para clusters 
do Amazon Redshift hospedados na Nuvem AWS, os endpoints sempre terminam 
comredshift.amazon.com.

• Autenticação:Auth SecretsManager(autenticação usando o AWS Secrets Manager).
• Credenciais— As credenciais usadas para se conectar à conta da AWS.
• Região— a região da AWS em que o cluster está hospedado.
• Nome secreto/ARN— O nome e o ARN do segredo que contém as credenciais de autenticação. 

Se você quiser substituir as configurações de conexão na caixaHost/Porta, selecione a caixa de 
seleçãoUse o url e a porta do segredo.

• Banco de dados— O nome do banco de dados no cluster ao qual você se conectará.
• URL— O URL que o JetBrains IDE usará para se conectar ao banco de dados.

Note

Se você estiver usando o AWS Secrets Manager para autenticação, não há campos 
para especificar um nome de usuário e senha para o cluster. Essas informações estão 
contidas na parte de dados de segredo criptografados de um segredo.
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Note

Para obter uma descrição completa das configurações de conexão que você pode 
configurar usando oFontes de dados e drivers, consulte odocumentação para o IDE 
JetBrainsque você está usando.

7. Para verificar se as configurações de conexão estão corretas, selecioneTestar conexão.

Uma marca de seleção verde indica um teste bem-sucedido.
8. SelecioneAplicarPara aplicar suas configurações e selecioneOKPara começar a trabalhar com a 

fonte de dados.

OBanco de dadosA janela da ferramenta é aberta. Exibe as origens de dados disponíveis como 
uma árvore com nós representando elementos do banco de dados, como esquemas, tabelas e 
chaves.

Important

Para usar aBanco de dados, primeiro você deve fazer download e instalar DataGrip do 
JetBrains. Para obter mais informações, consultehttps://www.jetbrains.com/datagrip/.
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Trabalhar com o Amazon S3 usando o AWS Toolkit 
for JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com buckets e 
objetos do Amazon S3 em uma conta da AWS.

Tópicos
• Trabalhar com buckets do Amazon S3 usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 99)
• Trabalhando com objetos do Amazon S3 usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 100)

Trabalhar com buckets do Amazon S3 usando o AWS 
Toolkit for JetBrains
Cada objeto armazenado no Amazon S3 reside em um bucket. Você pode usar buckets para agrupar 
objetos relacionados da mesma forma como usa um diretório para agrupar arquivos em um sistema de 
arquivos.

Tópicos
• Criar um bucket do Amazon S3 (p. 99)
• Exibindo buckets do Amazon S3 (p. 99)
• Excluir um bucket do Amazon S3 (p. 100)

Criar um bucket do Amazon S3
1. Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto.
2. Clique com o botãoAmazon S3e escolhaCriar bucket do S3.

3. Na caixa de diálogo Create S3 Bucket (Criar bucket do S3), insira um nome para o bucket.

Note

Como o Amazon S3 permite que seu bucket seja usado como um URL que pode ser 
acessado publicamente, o nome do bucket que você escolher deverá ser exclusivo 
globalmente. Se alguma outra conta já criou um bucket com o nome que você escolheu, será 
necessário usar outro nome. Para obter mais informações, consulte Restrições e limitações 
de bucket no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

4. Escolha Create (Criar).

Exibindo buckets do Amazon S3
1. Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto.
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2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon S3para expandir a lista de buckets.

• Buckets do S3 para oRegião atual da AWS (p. 54)são exibidos abaixo doAmazon S3Nó.

Excluir um bucket do Amazon S3
1. Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto.
2. Clique no ícone da barra de ferramentasAmazon S3para expandir a lista de buckets.
3. Clique com o botão direito do mouse no bucket a ser excluído e escolha Delete S3 Bucket (Excluir 

bucket do S3).

4. Insira o nome do bucket para confirmar a exclusão e, a seguir, escolha OK.

• Se o bucket contiver objetos, o bucket será esvaziado antes de ser excluído. Depois da exclusão, 
uma notificação é exibida.

Trabalhando com objetos do Amazon S3 usando o 
AWS Toolkit for JetBrains
Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Os objetos consistem em 
metadados e dados de objeto.

Tópicos
• Exibir um objeto em um bucket do Amazon S3 (p. 100)
• Abrir um objeto no IDE (p. 101)
• Fazer upload de um objeto (p. 101)
• Fazer download de um objeto (p. 101)
• Excluir um objeto (p. 101)

Exibir um objeto em um bucket do Amazon S3
Este procedimento abre o S3 Bucket Viewer (Visualizador de bucket do S3). Você pode usá-lo para exibir, 
carregar, baixar e excluir objetos agrupados por pastas em um bucket do Amazon S3.

1. Abra o AWS Explorer (p. 19)Se ainda não estiver aberto.
2. Para exibir os objetos de um bucket, execute um destes procedimentos:

• Clique duas vezes no nome do bucket.
• Clique com o botão direito do mouse no bucket e escolha View Bucket (Exibir bucket).
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O S3 Bucket Viewer (Visualizador de bucket do S3)  exibe informações sobre o nome do bucket, o nome 
de recuso da Amazon (ARN) e a data de criação. Os objetos e pastas no bucket estão disponíveis no 
painel abaixo.

Abrir um objeto no IDE
Se o objeto em um bucket do Amazon S3 for um tipo de arquivo reconhecido pelo IDE, é possível fazer 
download de uma cópia somente leitura e abri-la no IDE.

1. Para localizar um objeto para download, abra o S3 Viewer Bucket (Visualizador de bucket do S3)
(consulte Exibir um objeto em um bucket do Amazon S3 (p. 100)).

2. Clique duas vezes no nome do objeto.

O arquivo é aberto na janela padrão do IDE para esse tipo de arquivo.

Fazer upload de um objeto
1. Para localizar a pasta na qual deseja carregar objetos, abra o S3 Viewer Bucket (Visualizador de 

bucket do S3) (consulte Exibir um objeto em um bucket do Amazon S3 (p. 100)).
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta e, a seguir,escolha Upload.
3. Na caixa de diálogo, selecione os arquivos para o upload.

Note

É possível carregar vários arquivos de uma só vez. Não é possível fazer upload de diretórios.
4. Escolha OK.

Fazer download de um objeto
1. Para localizar uma pasta da qual fazer download de objetos, abra o S3 Viewer Bucket (Visualizador de 

bucket do S3) (consulte Exibir um objeto em um bucket do Amazon S3 (p. 100)).
2. Escolha uma pasta para exibir seus objetos.
3. Clique com o botão direito do mouse em um objeto e, a seguir, escolha Download.
4. Na caixa de diálogo, selecione o local de download.

Note

Se estiver baixando vários arquivos, certifique-se de selecionar o nome do caminho, em vez 
do nome da pasta. Não é possível fazer download de diretórios.

5. Escolha OK.

Note

Se um arquivo já existir no local de download, você pode substitui-lo ou deixá-lo no local, 
ignorando o download.

Excluir um objeto
1. Para localizar o objeto a ser excluído, abra o S3 Viewer Bucket (Visualizador de bucket do S3)

(consulte Exibir um objeto em um bucket do Amazon S3 (p. 100)).
2. Depois de selecionar o objeto, exclua-o executando um dos procedimentos a seguir:

• Pressione Delete.
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• Clique com o botão direito do mouse e escolha Delete.

Note

Você pode selecionar e excluir vários objetos de uma só vez.
3. Para confirmar a exclusão, selecione Delete (Excluir).

Trabalhar com aplicativos sem servidores da AWS 
usando o AWS Toolkit for JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com aplicativos sem 
servidor da AWS em uma conta da AWS.

Tópicos
• Criar um aplicativo sem servidor da AWS usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 102)
• Implantação de um aplicativo sem servidor da AWS usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 106)
• Alterando (atualizando) configurações de aplicativos sem servidor da AWS usando o AWS Toolkit for 

JetBrains (p. 107)
• Como excluir um aplicativo sem servidor da AWS usando o AWS Toolkit for JetBrains (p. 109)

Criar um aplicativo sem servidor da AWS usando o 
AWS Toolkit for JetBrains
Para executar este procedimento, primeiro é necessárioInstale o AWS Toolkit (p. 4)E, se ainda não tiver 
sido,Conectar a uma conta da AWS pela primeira vez (p. 8). Em seguida, com IntelliJ IDEA, PyCharm, 
WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, faça o seguinte.

1. Com IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider já em execução, execute um dos 
seguintes procedimentos:

• Para IntelliJ IDEA ou WebStorm, escolhaArquivo,Novo,Projeto.
• Para PyCharm, escolhaArquivo,Novo projeto.
• Para JetBrains Rider, escolhaArquivo,NovoPara obter uma nova solução. Ou clique com o botão 

direito do mouse em uma solução existente na janela de ferramentas Explorer e escolha Add 
(Adicionar), New Project (Novo projeto).

2. Para IntelliJ IDEA, escolhaDA AWS,AWS Serverlesse, depois, escolhaPróximo.
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Para PyCharm, escolhaAWS Serverless.

Para WebStorm, escolhaAWS Serverless.
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Para JetBrains Rider, escolhaAWS Serverless.

3. Concluir oCaixa de diálogo Novo projeto (ou a caixa de diálogo Nova solução 
paraJetBrains) (p. 118)e, depois, escolhaFinish(para IntelliJ IDEA) ouCriar(para PyCharm, 
WebStorm ou JetBrains Rider). O AWS Toolkit for JetBrains cria o projeto e adiciona os arquivos de 
código do aplicativo sem servidor ao novo projeto.

4. Se você estiver usando IntelliJ IDEA, comProjetoJá aberta e exibindo o projeto que contém os 
arquivos do aplicativo sem servidor, execute um dos seguintes procedimentos:
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• Para projetos baseados em Maven, clique com o botão direito do mouse no arquivo pom.xml do 
projeto e escolha Add as Maven Project (Adicionar como projeto Maven).

• Para projetos baseados em Gradle, clique com o botão direito do mouse no arquivo build.gradle
do projeto e escolha Import Gradle project (Importar projeto Gradle).
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Preencha a caixa de diálogo Import Module from Gradle (Importar módulo do Gradle) e escolha OK.

Depoisvocê criar o aplicativo sem servidor, você podeExecutar (chamar) ou depurar a versão local de uma 
função do AWS Lambda (p. 30)que está contido nesse aplicativo.

Você também pode implantar o aplicativo sem servidor (p. 24). Depois de implantá-lo, você podeExecutar 
(chamar) a versão remota de uma função do Lambda (p. 31)que faz parte desse aplicativo implantado.

Implantação de um aplicativo sem servidor da AWS 
usando o AWS Toolkit for JetBrains
Para executar este procedimento, primeiro é necessáriocriar o aplicativo sem servidor da AWS (p. 20)que 
você deseja implantar, se ainda não tiver sido criado.

Note

Para implantar um aplicativo sem servidor que contenha uma função do AWS Lambda 
e implantar essa função com propriedades não padrão ou opcionais, primeiro é 
necessário definir essas propriedades no arquivo de modelo do AWS Serverless 
Application Model (AWS SAM) correspondente da função (por exemplo, em um arquivo 
denominadotemplate.yamldentro do projeto). Para ver uma lista das propriedades disponíveis, 
consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-application-modelno GitHub.

1. Se precisarAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18)Para implantar o aplicativo sem servidor 
da, faça isso agora.
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2. Com a janela de ferramentas Project (Projeto) já aberta e exibindo o projeto que contém os arquivos 
do aplicativo sem servidor, clique com o botão direito do mouse no arquivo template.yaml do 
projeto. Em seguida, escolha Deploy Serverless Application (Implantar aplicativo sem servidor).

3. Preencha a caixa de diálogo Deploy Serverless Application (Implantar aplicativo sem 
servidor) (p. 116) e escolha Deploy (Implantar).

O AWS Toolkit for JetBrains cria uma pilha do AWS CloudFormation para a implantação. Ele também 
adiciona o nome da pilha paraCloudFormationLista emAWS Explorer. Se a implantação falhar, você 
pode tentar determinar por queExibir logs de eventos para a pilha (p. 35).

Depois de implantá-lo, você podeExecutar (chamar) a versão remota de uma função do AWS 
Lambda (p. 31)que faz parte desse aplicativo implantado.

Alterando (atualizando) configurações de aplicativos 
sem servidor da AWS usando o AWS Toolkit for 
JetBrains
Você deve primeiroimplantar o aplicativo sem servidor da AWS (p. 24)que você deseja alterar, se ainda 
não tiver sido implantado.
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Note

Para implantar um aplicativo sem servidor que contenha uma função do AWS Lambda e implantar 
essa função com propriedades não padrão ou opcionais, primeiro é necessário definir essas 
propriedades no arquivo de modelo do AWS SAM correspondente da função (por exemplo, em 
um arquivo denominadotemplate.yamldentro do projeto). Para ver uma lista das propriedades 
disponíveis, consulteAWS::Serverless::Functionnoawslabs/serverless-application-modelno 
GitHub.

1. Com a janela de ferramentas Project (Projeto) já aberta e exibindo o projeto que contém os arquivos 
do aplicativo sem servidor, abra o arquivo template.yaml do projeto. Altere o conteúdo do arquivo 
para refletir as novas configurações e, a seguir, salve e feche o arquivo.

2. Se precisarAlternar para uma Região da AWS diferente (p. 18)Para implantar o aplicativo sem servidor 
da, faça isso agora.

3. Clique com o botão direito do mouse no arquivo template.yaml do projeto e escolha Deploy 
Serverless Application (Implantar aplicativo sem servidor).

4. Preencha a caixa de diálogo Deploy Serverless Application (Implantar aplicativo sem 
servidor) (p. 116) e escolha Deploy (Implantar). O AWS Toolkit for JetBrains atualiza pilha do AWS 
CloudFormation para a implantação.

Se a implantação falhar, você pode tentar determinar por queExibir logs de eventos para a 
pilha (p. 35).
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Como excluir um aplicativo sem servidor da AWS 
usando o AWS Toolkit for JetBrains
Antes de excluir um aplicativo sem servidor da AWS, você deve primeiroImplante (p. 24).

1. Abrir o AWS Explorer (p. 19), se ainda não estiver aberto. Se precisarAlternar para uma Região da 
AWS diferente (p. 18)que contenha o aplicativo sem servidor, faça isso agora.

2. Expanda CloudFormation.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da pilha do AWS CloudFormation que contém o 

aplicativo sem servidor a ser excluído, e escolhaRemover pilha do CloudFormation.

4. Insira o nome da pilha para confirmar a exclusão e, a seguir, escolha OK. Se a exclusão de pilha for 
bem-sucedida, o AWS Toolkit for JetBrains remove o nome da pilha doCloudFormationLista emAWS 
Explorer. Se a exclusão da pilha falhar, você pode tentar determinar por queExibir logs de eventos 
para a pilha (p. 35).

Como trabalhar com o Amazon SQS usando o 
AWS Toolkit for JetBrains

Os tópicos a seguir descrevem como usar o AWS Toolkit for JetBrains para trabalhar com o Amazon SQS.

Padrão e FIFO (First-In-last-Out) são os dois tipos de mensagens que você pode enviar usando o Amazon 
SQS no AWS Toolkit for JetBrains.
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Para criar uma fila do Amazon SQS

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouseSQSe escolhaCriar fila....
4. Forneça um nome de fila e escolha o tipo de fila (Standard (Padrão)ouFIFO. Para obter mais 

informações sobre os tipos de fila, consulte os tópicos a seguir noAmazon Simple Queue Service:

• Filas padrão do Amazon SQS
• Filas FIFO (primeiro a entrar) do Amazon SQS

5. Escolha Create (Criar).

Para visualizar mensagens do Amazon SQS

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Escolha a seta suspensa do Amazon SQS para expandir sua lista de filas.
4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da fila e selecioneVer Mensagens.
5. SelecioneVer Mensagenspara exibir as mensagens nessa fila. Até dez mensagens serão sondadas. 

As mensagens são imediatamente retornadas à fila após serem mostradas. Para obter informações 
sobre a sondagem, consulteSondagem curta e longa do Amazon SQSnoAmazon Simple Queue 
Service.

Para editar as propriedades da fila do Amazon SQS

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Escolha a seta suspensa do Amazon SQS para expandir sua lista de filas.
4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da fila que você deseja editar e 

selecioneEditar as propriedades da fila....
5. NoEditar as propriedades da filaque abre, reveja e modifique as propriedades da fila. Para obter 

mais informações sobre as propriedades do Amazon SQS, consulteConfigurando parâmetros de fila 
(console)noAmazon Simple Queue Service.

Para enviar mensagens padrão

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Escolha a seta suspensa do Amazon SQS para expandir sua lista de filas.
4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da fila e selecioneEnviar uma 

mensagem.
5. Preencha a mensagem e escolhaEnviar. Depois de enviar a mensagem, verá uma confirmação que 

inclui o ID da mensagem.

Para enviar mensagens FIFO

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Escolha a seta suspensa do Amazon SQS para expandir sua lista de filas.
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4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da fila e selecioneEnviar uma 
mensagem.

5. Preencha a mensagem, o id do grupo e um id de desduplicação opcional.

Note

Se nenhum id de desduplicação for fornecido, um será gerado.
6. Selecione Send (Enviar). Depois de enviar a mensagem, verá uma confirmação que inclui o ID da 

mensagem.

Para excluir uma fila do Amazon SQS

1. Para verificar se uma fila está vazia antes de excluí-la, consulteConfirmando que uma fila está 
vazianoAmazon Simple Queue Service.

2. Aberto JetBrains.
3. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse)SQSe escolhaExcluir fila....
5. Confirme que você deseja excluir a fila e selecioneOKNa caixa de diálogo de exclusão.

Tópicos
• Como usar o Amazon SQS com o AWS Lambda no AWS Toolkit for JetBrains (p. 111)
• Uso do Amazon SQS com o Amazon SNS no AWS Toolkit for JetBrains (p. 112)

Como usar o Amazon SQS com o AWS Lambda no 
AWS Toolkit for JetBrains
O procedimento a seguir detalha como configurar filas do Amazon SQS como gatilhos do Lambda no AWS 
Toolkit for JetBrains.

Para configurar uma fila do Amazon SQS como um gatilho do Lambda

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Escolha a seta suspensa do Amazon SQS para expandir sua lista de filas.
4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da fila que você deseja usar e 

selecioneConfigurar o trigger do Lambda.
5. Na caixa de diálogo, no menu suspenso, escolha a função do Lambda que você deseja acionar.
6. Selecione Configurar.
7. Se a função do Lambda não tiver as permissões do IAM necessárias para que o Amazon SQS a 

execute, o kit de ferramentas gerará uma política mínima que você pode adicionar à função do IAM 
para a função do Lambda.

SelecioneAdicionar política.

Depois de configurar a fila, receberá uma mensagem de estado sobre as alterações aplicadas, incluindo 
quaisquer mensagens de erro aplicáveis.

111

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/confirm-queue-is-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/confirm-queue-is-empty.html


AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Como trabalhar com o Amazon SNS

Uso do Amazon SQS com o Amazon SNS no AWS 
Toolkit for JetBrains
O procedimento a seguir detalha como assinar filas padrão do Amazon SQS para tópicos do Amazon SNS 
usando o AWS Toolkit for JetBrains.

Note

Você não pode assinar filas do FIFO Amazon SQS para tópicos do Amazon SNS.

Para inscrever uma fila padrão do Amazon SQS em um tópico do Amazon SNS

1. Aberto JetBrains.
2. Abra o AWS Explorer no AWS Toolkit for JetBrains (p. 19).
3. Escolha a seta suspensa do Amazon SQS para expandir sua lista de filas.
4. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) da fila e selecioneInscrever-se no 

tópico SNS....
5. Na caixa de diálogo, no menu suspenso, escolha um tópico do Amazon SNS e selecioneSubscribe.
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Referência de interface do usuário 
para o AWS Toolkit for JetBrains

Para obter ajuda para trabalhar com a interface do usuário AWS Toolkit for JetBrains, consulte os tópicos a 
seguir.

Tópicos
• AWS Explorer (p. 113)
• Caixa de diálogo Create Function (Criar função) (p. 115)
• Caixa de diálogo Implantar aplicativo sem servidor da (p. 116)
• Caixa de diálogo Novo projeto (p. 118)
• Caixa de Diálogo Run/Debug Configurations (p. 121)
• Caixa de diálogo Atualizar código do (p. 133)
• Caixa de diálogo Atualizar configuração (p. 134)

AWS Explorer
O AWS Explorer oferece acesso conveniente a vários recursos no AWS Toolkit for JetBrains. Entre eles 
estão gerenciar conexões do kit de ferramentas para contas da AWS, alternar Regiões da AWS, trabalhar 
com funções do AWS Lambda e pilhas do AWS CloudFormation em contas da AWS, e outros.

Para abrir o AWS Explorer, com oAWS Toolkit for JetBrains instalado (p. 4)Com IntelliJ IDEA, PyCharm, 
WebStorm ou JetBrains Rider em execução, faça uma das opções a seguir:

• Na barra da janela de ferramentas, escolhaAWS Explorer.
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• No menu principal, escolhaExibir,Janelas de ferramentas,AWS Explorer.

DentroAWS Explorer, escolha o ícone de configurações (Menu de opções) para as seguintes opções:

Configurações de conexão da AWS

Contém as seguintes opções:
• Lista de regiões da AWS— O AWS Toolkit for JetBrains usa a Região selecionada. Para que o kit de 

ferramentas use uma Região diferente, escolha outra Região listada.
• Recent Credentials list (Lista de credenciais recentes)— Lista conexões recentes feitas do AWS 

Toolkit for JetBrains com contas da AWS. O kit de ferramentas usa a conexão selecionada. Para 
que o kit de ferramentas use uma conexão recente diferente, escolha o nome dessa conexão.

• All Credentials (Todas as credenciais)— Lista todas as conexões disponíveis que você pode fazer 
do AWS Toolkit for JetBrains para contas da AWS. O kit de ferramentas usa a conexão selecionada. 
Para que o kit de ferramentas use uma conexão diferente, escolha o nome dessa conexão. Para 
fazer outras tarefas de conexão (p. 8), escolhaArquivo (s) de credenciais da AWS Edit.

Note

OConfigurações de conexão da AWSNa barra de status exibe a conexão da AWS e a Região 
da AWS que o AWS Toolkit for JetBrains está usando no momento.

Escolha esta área para ver o mesmoConfigurações de conexão da AWScomo as 
opçõesMenu de opções.

Visualizar documentação

Vai para oGuia do usuário do AWS Toolkit for JetBrains(este guia).
Exibir fonte no GitHub

Vai para o repositório aws/aws-toolkit-jetbrains no site do GitHub.
Modo de exibição

Ajusta oAWS ExplorerPara que possa acessá-la rapidamente e economizar espaço ao trabalhar no 
editor ou em outras janelas de ferramentas.

Para os modos de visualização IntelliJ IDEA, consulteModos de visualização da janela dano site de 
Ajuda IntelliJ IDEA.

Para os modos de visualização PyCharm, consulteModos de visualização da janela dano site de Ajuda 
do PyCharm.
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Para os modos de visualização WebStorm, consulteModos de visualização da janela dano site de 
Ajuda do WebStorm.

Para os modos de visualização do JetBrains Rider, consulteModos de visualização da janela dano site 
de Ajuda do JetBrains Rider.

Mover para

Move oAWS ExplorerPara um local diferente no IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains 
Rider.

Redimensionar

Altera o tamanho doAWS ExplorerJanela de ferramentas.
Remove from Sidebar (Remover da barra lateral)

Remove oAWS Explorerna barra da janela de ferramentas. Para exibi-lo novamente, na barra de 
menus principal, escolhaExibir,Janelas de ferramentas,AWS Explorer.

Também é possível usar o AWS Explorer paraTrabalhar com funções do Lambda (p. 27)eTrabalhar com 
pilhas do AWS CloudFormation (p. 34)em contas da AWS.

Caixa de diálogo Create Function (Criar função)
OCREATENo AWS Toolkit for JetBrains é exibida quando vocêCriar uma função autônoma do AWS 
Lambda (p. 28).

OCREATEA caixa de diálogo contém os seguintes itens:

Nome

(obrigatório) O nome da função. Isto pode conter apenas as letras maiúsculasAAtravés doZ, as letras 
minúsculasaAtravés doz, os números0Através do9, hífens (-) e sublinhados (_). O nome deve ter 
menos de 64 caracteres de comprimento.

Descrição

(Opcional) Qualquer descrição significativa sobre a função.
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Handler

(obrigatório) O ID do manipulador de função correspondente doJava,Python,Node.js, ouC#.
Tempo de execução

(obrigatório) O ID doTempo de execução do LambdaPara usar.
Tempo limite (segundos)

(obrigatório) a quantidade de tempo durante a qual o Lambda permite que uma função seja executada 
antes de interrompê-la. Especifique um valor até 900 segundos (15 minutos).

Memória (MB)

(obrigatório) a quantidade de memória disponível para a função enquanto ela é executada. 
Especifique um valor entre 128 MB e 3008 MB em incrementos de 64 MB.

Variáveis de ambiente

(Opcional) Qualquervariáveis de ambientePara que a função do Lambda seja usada, especificada 
como par de chave-valor. Para adicionar, alterar ou excluir variáveis de ambiente, escolha o ícone de 
pasta e siga as instruções na tela.

Função do IAM

(obrigatório) Escolha umFunção de execução do Lambdana conta da AWS conectada para o Lambda 
usar para a função. Para criar uma função de execução na conta e fazer com que o Lambda use essa 
função em vez disso, escolhaCriare siga as instruções da tela.

Ativar AWS X-Ray

(Opcional) Se selecionada,O Lambda ativa AWS X-RayPara detectar, analisar e otimizar problemas 
de desempenho com a função. O X-Ray coleta metadados do Lambda e quaisquer serviços upstream 
ou downstream que compõem sua função. O X-Ray usa esses metadados para gerar um gráfico de 
serviço detalhado que mostra gargalos de desempenho, os picos de latência e outros problemas que 
afetam o desempenho da função.

Bucket de origem

(Obrigatório) Escolha um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) disponível na conta 
da AWS conectada para a interface de linha de comando (CLI) do AWS Serverless Application Model 
(AWS SAM) a ser usada para implantar a função no Lambda. Para criar um bucket do Amazon S3 na 
conta e fazer com que o AWS SAM CLI do use esse em vez disso, escolhaCriare siga as instruções 
da tela.

Caixa de diálogo Implantar aplicativo sem servidor 
da

OImplantar aplicativo sem servidorNo AWS Toolkit for JetBrains é exibida quando vocêimplantar um 
aplicativo sem servidor da AWS (p. 24).
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OImplantar aplicativo sem servidorA caixa de diálogo contém os seguintes itens:

Criar pilha

(Obrigatório) Forneça o nome da pilha da AWS Serverless Application Interface (CLI) do AWS SAM 
(AWS SAM) a ser criada no AWS CloudFormation para a conta da AWS conectada. A AWS SAM CLI 
do usa então essa pilha para implantar o aplicativo sem servidor da AWS da.

Atualizar pilha

(Obrigatório) Escolha o nome de uma pilha do AWS CloudFormation existente na conta da AWS da 
conectada para a AWS SAM CLI do a ser usada para implantar o aplicativo sem servidor da AWS.

Note

OuCriar pilhaouAtualizar pilhaé necessário, mas não ambos.

Parâmetros de modelo

(Opcional) Qualquer parâmetro que o AWS Toolkit for JetBrains detecta notemplate.yamlfile. 
Para especificar um valor para um parâmetro, escolha a caixa na coluna Value (Valor) ao lado do 
parâmetro, insira o valor e pressione Enter. Para obter mais informações, consulteParâmetrosnoGuia 
do usuário do AWS CloudFormation.

S3 Bucket

(Obrigatório) Escolha um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) existente na conta 
da AWS da conectada para a AWS SAM CLI do a ser usada para implantar o aplicativo sem servidor 
da AWS da. Para criar um bucket do Amazon S3 na conta e fazer com que a CLI do AWS SAM use 
esse bucket em vez disso, escolhaCriare siga as instruções na tela.
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Repositório ECR

(Obrigatório paraImagesomente tipo de pacote) Escolha um URI do repositório do Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) existente na conta da AWS conectada para a CLI do AWS SAM a 
ser usada para implantar o aplicativo sem servidor da AWS. Para obter informações sobre os tipos de 
pacote do AWS Lambda, consultePacotes de implantação do LambdanoGuia do desenvolvedor do 
AWS Lambda.

Exigir confirmação antes da implantação

(Opcional) Se selecionado, instrui o AWS CloudFormation a esperar que você termine de criar 
ou atualizar a pilha correspondenteexecutando o conjunto de alterações atual da pilha no AWS 
CloudFormation. Se esse conjunto de alterações não for executado, o aplicativo sem servidor da AWS 
da não passará para a fase de implantação.

Função de compilação dentro de um contêiner

(Opcional) Se selecionado, o AWS SAM CLI do criará qualquer uma das funções do aplicativo sem 
servidor da dentro de um contêiner semelhante ao Lambda Docker localmente antes da implantação. 
Isto é útil se a função depende de pacotes que têm dependências ou programas compilados 
nativamente. Para obter mais informações, consulteCriação de aplicativosnoGuia do desenvolvedor de 
modelo de aplicativo sem servidor da AWS.

Caixa de diálogo Novo projeto
ONovo projeto docaixa de diálogo no AWS Toolkit for JetBrains é exibida quando vocêcriar um aplicativo 
sem servidor da AWS (p. 20).

Tópicos
• Caixa de diálogo Novo projeto (IntelliJ IDEA, PyCharm e WebStorm) (p. 118)
• Caixa de diálogo New Project (JetBrains Rider) (p. 120)

Caixa de diálogo Novo projeto (IntelliJ IDEA, PyCharm 
e WebStorm)

Note

A captura de tela a seguir mostra oNovo projeto dopara IntelliJ IDEA, mas as descrições de 
campo também se aplicam a PyCharm e WebStorm.
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(IntelliJ IDEA, PyCharm e WebStorm)

ONovo projeto docontém os seguintes itens:

Nome do projeto

(obrigatório) O nome do projeto.
Localização do projeto

(Obrigatório) O local onde IntelliJ IDEA cria o projeto.
Tipo de pacote

(Obrigatório) O tipo de pacote de implantação da função do AWS Lambda, que pode serZipouImage. 
Para obter informações sobre a diferença entreZipeImagetipos de pacote, consultePacotes de 
implantação do LambdanoGuia do desenvolvedor AWS Lambda.

Tempo de execução

(obrigatório) O ID doTempo de execução do LambdaPara usar.
Modelo do SAM

(obrigatório) O nome do modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM) a ser usado.
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SDK do projeto

(obrigatório) O kit de desenvolvimento Java (JDK) a ser usado. Para obter mais informações, 
consulteJava Development Kit (JDK)no site de Ajuda IntelliJ IDEA.

Caixa de diálogo New Project (JetBrains Rider)
Note

Quando você cria uma nova solução, essa caixa de diálogo terá o título doNova solução doEm 
vez deNovo projeto do. No entanto, o conteúdo da caixa de diálogo é o mesmo.

ONovo projeto docontém os seguintes itens:

Nome da solução

(obrigatório) O nome da solução.
Nome do projeto

(obrigatório) O nome do projeto.
Diretório da solução

(obrigatório) O caminho para o diretório da solução.
Coloque a solução e o projeto no mesmo diretório

(Opcional) Se selecionado, coloca os arquivos da solução no mesmo local que os arquivos do projeto.
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Criar repositório

(Opcional) Se selecionado, cria um repositório remoto para o projeto com o provedor especificado.
Tipo de pacote

(Obrigatório) O tipo de pacote da função Lambda, que pode serZipouImage. Para obter 
informações sobre a diferença entreZipeImagetipos de pacote, consultePacotes de implantação do 
LambdanoGuia do desenvolvedor AWS Lambda.

Tempo de execução

(Obrigatório) O ID do tempo de execução do Lambda a ser usado.
Modelo do SAM

(obrigatório) O nome do modelo do AWS SAM a ser usado.
Estrutura do projeto resultante

(Não editável) Os caminhos para os diretórios e arquivos do projeto criado.

Caixa de Diálogo Run/Debug Configurations
OExecutar/depurar configuraçõesno AWS Toolkit for JetBrains é exibida sempre que você quiser alterar 
as configurações de execução/depuração, seja local, remotamente ou em um cluster do Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS).

Tópicos
• Caixa de diálogo Run/Debug Configurations (configurações de funções locais) (p. 121)
• Caixa de diálogo Run/Debug Configurations (configurações de funções remotas) (p. 127)
• Caixa de diálogo Edit Configuration (Cluster do Amazon ECS) (p. 129)

Caixa de diálogo Run/Debug Configurations 
(configurações de funções locais)
Essa caixa de diálogo é exibida sempre que você atualizar as configurações para olocalVersão de uma 
função do AWS Lambda.

Note

Para atualizar as configurações para oremoteVersão dessa mesma função (o código-fonte 
da função está no Lambda em sua conta da AWS), consulteCaixa de diálogo Run/Debug 
Configurations (configurações de funções remotas) (p. 127)Em vez disso.

Esta caixa de diálogo contém três guias: Configuração,SAM CLI, eAWS Connection.
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OConfiguraçãoGuia daExecutar/depurar configuraçõesPara configurações de funções locais contém os 
seguintes itens:

Nome

(obrigatório) O nome dessa configuração.
Permitir execução paralela/ Permitir execução em paralelo

(Opcional) Se selecionada, o permite que o IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider 
execute o número de instâncias da configuração que seja necessário.1

Do manipulador/Do modelo

(obrigatório) Dependendo da opção escolhida, você deve configurar configurações adicionais.
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Tempo de execução

(obrigatório) O ID doTempo de execução do LambdaPara usar.
Handler

(Obrigatório paraManipulador do DoOpção) O identificador do manipulador de função correspondente 
paraJava,Python,Node.js, ouC#.

Tempo limite (segundos)

(Obrigatório paraManipulador do DoOpção) O valor do tempo que o Lambda permite que uma função 
seja executada antes de encerrá-la. Especifique um valor até 900 segundos (15 minutos).

Memória (MB)

(Obrigatório paraManipulador do DoOpção) A quantidade de memória disponível para a função 
enquanto ela é executada. Especifique um valor entre 128 MB e 3008 MB em incrementos de 64 MB.

Variáveis de ambiente

(Optional paraManipulador do Doopção) QualquerVariáveis de ambientePara a função do Lambda 
a ser usada, especificada como par de chave-valor. Para adicionar, alterar ou excluir variáveis de 
ambiente, escolha o ícone de pasta e siga as instruções na tela.

Modelo

(Obrigatório paraDo modeloOpção) O local e o nome do arquivo do modelo do AWS Serverless 
Application Model (AWS SAM) (por exemplo,template.yaml) para usar essa configuração e o 
recurso nesse modelo a ser associado com essa configuração.

Arquivo

(Obrigatório) O local e o nome do arquivo dos dados do evento a serem transmitidos para a função, 
no formato JSON. Para exemplos de dados de eventos, consulteInvocar a função do LambdanoGuia 
do desenvolvedor do AWS LambdaeGerar cargas de evento de exemplonoGuia do desenvolvedor de 
modelo de aplicativo sem servidor da AWS.

Texto

(obrigatório) Os dados do evento a serem passados para a função, no formato JSON. Para exemplos 
de dados de eventos, consulteInvocar a função do LambdanoGuia do desenvolvedor do AWS 
LambdaeGerar cargas de evento de exemplonoGuia do desenvolvedor de modelo de aplicativo sem 
servidor da AWS.

Note

OuArquivoouTextoé necessário, mas não ambos.
Antes do lançamento: janela

(Opcional) Lista todas as tarefas que devem ser executadas antes de iniciar essa configuração.2

Observações
1 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções comunsno site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do WebStorm.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções comunsno site de Ajuda do JetBrains Rider.
2 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções Antes do lançamentono site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do WebStorm;.
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• Para JetBrains Rider, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do JetBrains Rider.

OSAM CLIGuia daExecutar/depurar configuraçõesPara configurações de funções locais contém os 
seguintes itens:

Nome

(obrigatório) O nome dessa configuração.
Permitir execução paralela/ Permitir execução em paralelo

(Opcional) Se selecionada, o permite que o IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider 
execute o número de instâncias da configuração que seja necessário.1
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Função de compilação dentro de um contêiner

(Opcional) Se selecionada, o AWS SAM CLI criará qualquer uma das funções do aplicativo sem 
servidor dentro de um contêiner do Docker semelhante ao Lambda localmente antes da implantação. 
Isto é útil se a função depende de pacotes que têm dependências ou programas compilados 
nativamente. Para obter mais informações, consulteCriação de aplicativosnoGuia do desenvolvedor de 
modelo de aplicativo sem servidor da AWS.

Ignorar a verificação de imagens de contêiner mais recentes

(Opcional) Se selecionada, a CLI do AWS SAM ignorará a imagem mais recente do Docker para 
otempo de execuçãoque é especificado na guiaConfiguraçãoGuia.

Rede de Docker

(Opcional) O nome ou ID de uma rede de Docker existente para que os contêineres do Lambda 
Docker do se conectem ao, coma rede de ponte padrão. Se não for especificado, os contêineres do 
Lambda se conectam somente à rede de Docker de ponte padrão.

Antes do lançamento: janela

(Opcional) Lista todas as tarefas que devem ser executadas antes de iniciar essa configuração.2

Observações

1 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções comunsno site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do WebStorm.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções comunsno site de Ajuda do JetBrains Rider.

2 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do WebStorm;.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do JetBrains Rider.
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OAWS ConnectionGuia daExecutar/depurar configuraçõesPara configurações de funções locais contém os 
seguintes itens:

Credenciais

(obrigatório) O nome doConexão da AWS (p. 8)Para usar.
Região

(obrigatório) O nome doRegião da AWS (p. 18)A ser usada para a conta conectada.
Observações

1 Para obter mais informações, consulte o seguinte:

126



AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
Run/Debug Configurations (remoto)

• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções comunsno site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do WebStorm.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções comunsno site de Ajuda do JetBrains Rider.

2 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do WebStorm;.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do JetBrains Rider.

Caixa de diálogo Run/Debug Configurations 
(configurações de funções remotas)
Esta caixa de diálogo é exibida sempre que você atualiza as configurações para oremotede uma função do 
AWS Lambda (o código-fonte da função está no Lambda em sua conta da AWS).

Note

Para atualizar as configurações para olocaldessa mesma função, consulteCaixa de diálogo Run/
Debug Configurations (configurações de funções locais) (p. 121)Em vez disso.
Embora o nome da caixa de diálogo sejaExecutar/depurar configuraçõesNão é possível usar o 
AWS Toolkit for JetBrains para depurar a versão remota de uma função do Lambda. Você só 
pode executar a função.
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OExecutar/depurar configuraçõesPara configurações de funções remotas contém os seguintes itens:

Nome

(obrigatório) O nome dessa configuração.
Compartilhar/Compartilhar através de VCS

(Opcional) Se selecionada, disponibiliza essa configuração para outros membros da equipe.1

Permitir execução paralela/ Permitir execução em paralelo

(Opcional) Se selecionada, o permite que o IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider 
execute o número de instâncias da configuração que seja necessário.1

Credenciais

(obrigatório) O nome doConexão da AWS (p. 8)Para usar.
Região

(obrigatório) O nome doRegião da AWS (p. 18)A ser usada para a conta conectada.
Função

(obrigatório) O nome da função do Lambda a ser usada.
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Arquivo

(Obrigatório) O local e o nome do arquivo dos dados do evento a serem transmitidos para a função, 
no formato JSON. Para exemplos de dados de eventos, consulteInvocar a função do LambdanoGuia 
do desenvolvedor do AWS LambdaeGerar cargas de evento de exemplonoGuia do desenvolvedor de 
modelo de aplicativo sem servidor da AWS.

Texto

(obrigatório) Os dados do evento a serem passados para a função, no formato JSON. Para exemplos 
de dados de eventos, consulteInvocar a função do LambdanoGuia do desenvolvedor do AWS 
LambdaeGerar cargas de evento de exemplonoGuia do desenvolvedor de modelo de aplicativo sem 
servidor da AWS.

Note

OuArquivoouTextoé necessário, mas não ambos.

Antes do lançamento: Ativar janela de ferramentas

(Opcional) Lista todas as tarefas que devem ser executadas antes de iniciar essa configuração.2

Mostrar esta página

(Opcional) Se selecionada, exibe essas configurações antes de iniciar essa configuração.2

Ativar janela de ferramentas

(Opcional) Se selecionada, abre a caixa de diálogoExecução doou oDepureQuando essa configuração 
é iniciada.2

Observações

1 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções comunsno site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do WebStorm.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções comunsno site de Ajuda do JetBrains Rider.

2 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do WebStorm;.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do JetBrains Rider.

Caixa de diálogo Edit Configuration (Cluster do 
Amazon ECS)
OEditar configuraçãocontém duas guias: ConfiguraçãoeAWS Connection.
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OConfiguraçãoGuia daEditar configuraçãoCaixa de diálogo contém os seguintes itens:

Nome

(obrigatório) O nome dessa configuração.
Compartilhar/Compartilhar através de VCS

(Opcional) Se selecionada, disponibiliza essa configuração para outros membros da equipe.1

Permitir execução paralela/ Permitir execução em paralelo

(Opcional) Se selecionada, o permite que o IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider 
execute o número de instâncias da configuração que seja necessário.1

Cluster

(Obrigatório) O nome do cluster do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) a ser depurado.
Serviço

(obrigatório) O nome do serviço do Amazon ECS no cluster a ser depurado.
Adicionar contêiner

Adiciona um contêiner a essa configuração. Opcional, se pelo menos uma guia já estiver visível. Cada 
guia representa um contêiner separado.
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Os itens a seguir se aplicam ao contêiner selecionado: Plataforma,Porta de depuração 
remota,Comando para iniciar,Mapeamentos de artefatos, eMapeamentos de porta.

Plataforma

(obrigatório) A plataforma de depuração a ser usada.
Porta de depuração remota

(Opcional) A porta a ser anexada ao depurador. Geralmente, você não deve especificar isso, a menos 
que o serviço use as portas 20020-20030. Se isso acontecer, especifique essa porta aqui para que o 
contêiner não tente vincular portas que poderiam estar em uso em outro lugar.

Comando para iniciar

(obrigatório) O comando para iniciar o programa para que o depurador possa ser anexado a ele. Para 
Java, ele deve começar comjavae não contêm informações do depurador, como-Xdebug. Para 
Python, deve começar com python, python2 ou python3, seguido pelo caminho e nome do arquivo 
a ser executado.

Mapeamentos de artefatos

(Obrigatório)Caminho localem sua máquina de desenvolvimento local que mapeia para umCaminho 
remotodentro do recipiente. Você deve mapear todos os códigos e artefatos que planeja executar. 
Para especificar um mapeamento de caminho local e remoto, escolha Add (Adicionar) (o ícone de +).

Mapeamentos de porta

(Optional)Porta localem sua máquina de desenvolvimento local que mapeia para umPorta 
remotadentro do recipiente. Isso permite que portas locais se comuniquem diretamente com portas em 
um recurso remoto. Por exemplo, para o comando curl localhost:3422, a porta 3422 mapeia 
para algum serviço. Para especificar um mapeamento de porta local e remoto, escolha Add (Adicionar)
(o ícone de +).

Antes do lançamento: Ativar janela de ferramentas

(Opcional) Lista todas as tarefas que devem ser executadas antes de iniciar essa configuração.2

Mostrar esta página

(Opcional) Se selecionada, exibe essas configurações antes de iniciar essa configuração.2

Ativar janela de ferramentas

(Opcional) Se selecionada, abre a caixa de diálogoExecução doouDepureQuando essa configuração é 
iniciada.2

Observações

1 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções comunsno site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do WebStorm.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções comunsno site de Ajuda do JetBrains Rider.

2 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do WebStorm;.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do JetBrains Rider.
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Editar configuração (cluster do Amazon ECS)

OAWS ConnectionGuia daEditar configuraçãoCaixa de diálogo contém os seguintes itens:

Nome

(obrigatório) O nome dessa configuração.
Credenciais

(obrigatório) O nome doConexão da AWS (p. 8)Para usar.
Região

(obrigatório) O nome doRegião da AWS (p. 18)A ser usada para a conta conectada.
Compartilhar/Compartilhar através de VCS

(Opcional) Se selecionada, disponibiliza essa configuração para outros membros da equipe.1

Permitir execução paralela/ Permitir execução em paralelo

(Opcional) Se selecionada, o permite que o IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou JetBrains Rider 
execute o número de instâncias da configuração que seja necessário.1

Antes do lançamento: Ativar janela de ferramentas

(Opcional) Lista todas as tarefas que devem ser executadas antes de iniciar essa configuração.2
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Caixa de diálogo Atualizar código do

Mostrar esta página

(Opcional) Se selecionada, exibe essas configurações antes de iniciar essa configuração.2

Ativar janela de ferramentas

(Opcional) Se selecionada, abre a caixa de diálogoExecução doouDepureQuando essa configuração é 
iniciada.2

Observações
1 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções comunsno site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções comunsno site de Ajuda do WebStorm.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções comunsno site de Ajuda do JetBrains Rider.
2 Para obter mais informações, consulte o seguinte:
• Para IntelliJ IDEA, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda IntelliJ IDEA.
• Para PyCharm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do PyCharm.
• Para WebStorm, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do WebStorm;.
• Para JetBrains Rider, consulteOpções de lançamentono site de Ajuda do JetBrains Rider.

Caixa de diálogo Atualizar código do
OAtualização do código dono AWS Toolkit for JetBrains é exibida sempre que vocêAtualizar uma função 
do AWS Lambda (p. 24).

OAtualização do código docontém os seguintes itens:

Handler

(Obrigatório) O ID do manipulador de função do Lambda correspondente paraJava,Python,Node.js, 
ouC#.

Bucket de origem

(Obrigatório paraZipsomente tipo de pacote) Escolha um bucket existente do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) na conta da AWS conectada para a interface de linha de comando (CLI) do 
AWS Serverless Application Model (AWS SAM) a ser usada para implantar a função no Lambda. Para 
criar um bucket do Amazon S3 na conta e fazer com que a CLI do AWS SAM use esse bucket em 
vez disso, escolhaCriare siga as instruções na tela. Para obter informações sobre tipos de pacote do 
Lambda, consultePacotes de implantação do LambdanoGuia do desenvolvedor do AWS Lambda.
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Repositório ECR

(Obrigatório paraImagesomente tipo de pacote) Escolha um repositório existente do Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) na conta da AWS conectada para o AWS SAM CLI usar para 
implantar a função no Lambda.

Caixa de diálogo Atualizar configuração
OAtualizar configuraçãoNo AWS Toolkit for JetBrains é exibida sempre que vocêAtualizar a configuração 
de uma função do AWS Lambda (p. 31). As informações que você fornece diferem ligeiramente 
dependendo se a função Lambda do projeto é do tipo de pacoteZipouImage.

OAtualizar configuraçãopara a caixa de diálogoZipTipo de pacote:

OAtualizar configuraçãopara a caixa de diálogoImageTipo de pacote:

134



AWS Toolkit for JetBrains Guia do usuário
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OAtualizar configuraçãoA caixa de diálogo contém os itens a seguir:

Nome

(Obrigatório) O nome da função. Pode conter apenas as letras maiúsculasAAtravés doZ, as letras 
minúsculasaAtravés doz, os números0Através do9, hífen (-) e sublinhados (_). O nome deve ter 
menos de 64 caracteres de comprimento.

Descrição

(Opcional) Qualquer descrição significativa sobre a função.
Tipo de pacote.

(Obrigatório) O tipo de pacote da função Lambda, que pode serZipouImage.
Handler

(Obrigatório paraZipsomente pacotes) O ID do manipulador de função do Lambda correspondente 
paraJava,Python,Node.js, ouC#.

Tempo de execução

(Obrigatório paraZipsomente pacotes) O ID doTempo de execução do LambdaPara usar.
Tempo limite (segundos)

(Obrigatório) a quantidade de tempo durante a qual o Lambda permite que uma função seja executada 
entes de interrompê-la. Especifique um valor até 900 segundos (15 minutos).

Memória (MB)

(Obrigatório) A quantidade de memória disponível para a função conforme ela é executada. 
Especifique um valor entre 128 MB e 3008 MB em incrementos de 64 MB.

Variáveis de ambiente

(Opcional) QualquerVariáveis de ambientePara que a função do Lambda seja usada, especificada 
como par de chave-valor. Para adicionar, alterar ou excluir variáveis de ambiente, escolha o ícone de 
pasta e siga as instruções na tela.
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Função do IAM

(Obrigatório) Escolha um disponívelFunção de execução do Lambdana conta da AWS conectada 
para o Lambda usar para a função. Para criar uma função de execução na conta e fazer com que o 
Lambda use essa função em vez disso, escolhaCriare siga as instruções na tela.

Ativar AWS X-Ray

(Opcional) Se selecionada,O Lambda permite AWS X-RayPara detectar, analisar e otimizar problemas 
de desempenho com a função. O X-Ray coleta metadados do Lambda e quaisquer serviços upstream 
ou downstream que compõem sua função. O X-Ray usa esses metadados para gerar um gráfico de 
serviço detalhado que mostra gargalos de desempenho, os picos de latência e outros problemas que 
afetam o desempenho da função.
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Proteção de dados

Segurança para este produto ou 
serviço da AWS

Segurança na nuvem na Amazon Web Services (AWS) é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, 
você aproveita um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das empresas 
com as maiores exigências de segurança. A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a 
AWS e você. O modelo de responsabilidade compartilhada descreve isso como a Segurança da nuvem e a 
Segurança na nuvem.

Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa todos os 
serviços oferecidos na Nuvem AWS e por fornecer serviços que você pode usar com segurança. Nossa 
responsabilidade de segurança é a maior prioridade na AWS, e a eficácia da nossa segurança é testada 
regularmente e verificada por auditores externos como parte dos Programas de conformidade da AWS.

Segurança na nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo serviço da AWS que você está usando 
e por outros fatores, incluindo a confidencialidade dos dados, os requisitos da organização e as leis e 
regulamentos aplicáveis.

Esse produto ou serviço da AWS segue o modelo de responsabilidade compartilhada por meio dos 
serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) compatíveis. Para obter informações de segurança 
do serviço da AWS, consulte a página de documentação de segurança do serviço da AWS e Serviços da 
AWS que estão no escopo dos esforços de conformidade da AWS por programa de conformidade.

Tópicos
• Proteção de dados no AWS Toolkit for JetBrains (p. 137)
• Identity and Access Management para este produto ou serviço da AWS (p. 138)
• Validação de conformidade para este produto ou serviço da AWS (p. 138)
• Resiliência para este produto ou serviço da AWS (p. 139)
• Segurança de infraestrutura para este produto ou serviço da AWS (p. 139)

Proteção de dados no AWS Toolkit for JetBrains
A AWSModelo de responsabilidade compartilhadaAplica-se à proteção de dados no AWS Toolkit for 
JetBrains. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que 
executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo hospedado 
nessa infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos 
serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as
Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para mais informações sobre a proteção de dados na 
Europa, consulte oModelo de responsabilidade compartilhada da AWS e GDPRPublicação no blog doAWS 
Security Blog.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da conta da AWS e 
configure contas de usuário individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa 
maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de 
trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior.
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Identity and Access Management

• Configure o registro em log de atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos 

serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e 

proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de 

uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações 
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como 
números de conta dos seus clientes, em campos de formato livre, como um campo Name (Nome). Ao 
trabalhar com o AWS Toolkit for JetBrains ou outros serviços da AWS usando o console, isso inclui a API, 
a CLI da AWS ou os AWS SDKs. Todos os dados inseridos no AWS Toolkit for JetBrains ou em outros 
serviços poderão ser selecionados para inclusão em logs de diagnóstico. Ao fornecer um URL para um 
servidor externo, não inclua informações de credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

Identity and Access Management para este produto 
ou serviço da AWS

O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da Amazon Web Services (AWS) que ajuda 
um administrador a controlar de forma segura o acesso aos recursos da AWS. Os administradores do IAM 
controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (com permissões) para usar recursos nos 
serviços da AWS. O IAM é um serviço da AWS que pode ser usado sem custo adicional.

Para usar esse produto ou serviço da AWS para acessar a AWS, você precisa de uma conta da AWS e 
credenciais da AWS. Para aumentar a segurança da conta da AWS, recomendamos usar um usuário do 
IAM para fornecer credenciais de acesso, em vez de usar as credenciais de sua conta da AWS.

Para obter detalhes sobre como trabalhar com o IAM, consulte AWS Identity and Access Management.

Para obter uma visão geral dos usuários do IAM e por que eles são importantes para a segurança de sua 
conta, consulte Credenciais de segurança da AWS na Referência geral da Amazon Web Services.

Esse produto ou serviço da AWS segue o modelo de responsabilidade compartilhada por meio dos 
serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) compatíveis. Para obter informações de segurança 
do serviço da AWS, consulte a página de documentação de segurança do serviço da AWS e Serviços da 
AWS que estão no escopo dos esforços de conformidade da AWS por programa de conformidade.

Validação de conformidade para este produto ou 
serviço da AWS

Esse produto ou serviço da AWS segue o modelo de responsabilidade compartilhada por meio dos 
serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) compatíveis. Para obter informações de segurança 
do serviço da AWS, consulte a página de documentação de segurança do serviço da AWS e Serviços da 
AWS que estão no escopo dos esforços de conformidade da AWS por programa de conformidade.

A segurança e a conformidade dos serviços da AWS são avaliadas por auditores terceiros como parte 
de vários programas de conformidade da AWS. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros. A 
AWS fornece uma lista atualizada com frequência de serviços da AWS no escopo de programas de 
conformidade específicos em Serviços da AWS no escopo do programa de conformidade.
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Os relatórios de auditoria de terceiros estão disponíveis para download no AWS Artifact. Para obter mais 
informações, consulte Download de relatórios no AWS Artifact.

Para obter mais informações sobre programas de conformidade da AWS, consulte Programas de 
conformidade da AWS.

Sua responsabilidade de conformidade ao usar esse produto ou serviço da AWS para acessar um serviço 
da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelas metas de conformidade da sua 
empresa e pelas regulamentações e leis aplicáveis. Se o seu uso de um serviço da AWS estiver sujeito à 
conformidade com padrões, como HIPAA, PCI ou FedRAMP, a AWS fornecerá os recursos para ajudar:

• Guias de início rápido de segurança e conformidade: guias de implantação que abordam as 
considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de linha de base 
centrados em conformidade e segurança na AWS.

• Arquitetura para segurança e conformidade com HIPAA – um whitepaper que descreve como as 
empresas podem usar a AWS para criar aplicativos em conformidade com a HIPAA.

• Recursos de conformidade da AWS – uma coleção de manuais e guias que pode ser aplicada ao seu 
setor e local.

• AWS Config: um serviço que avalia até que ponto suas configurações de recursos estão em 
conformidade com práticas internas, diretrizes do setor e regulamentações.

• AWS Security Hub: uma visão abrangente do estado da segurança na AWS que ajuda você a verificar a 
conformidade com os padrões do setor de segurança e as melhores práticas.

Resiliência para este produto ou serviço da AWS
A infraestrutura global da Amazon Web Services (AWS) é baseada em regiões e zonas de disponibilidade 
da AWS.

As regiões da AWS fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, que são 
conectadas com baixa latência, altas taxas de transferência e redes altamente redundantes.

Com as zonas de disponibilidade, você pode projetar e operar aplicativos e bancos de dados que 
executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de 
disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias 
infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte Infraestrutura 
global da AWS.

Esse produto ou serviço da AWS segue o modelo de responsabilidade compartilhada por meio dos 
serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) compatíveis. Para obter informações de segurança 
do serviço da AWS, consulte a página de documentação de segurança do serviço da AWS e Serviços da 
AWS que estão no escopo dos esforços de conformidade da AWS por programa de conformidade.

Segurança de infraestrutura para este produto ou 
serviço da AWS

Esse produto ou serviço da AWS segue o modelo de responsabilidade compartilhada por meio dos 
serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) compatíveis. Para obter informações de segurança 
do serviço da AWS, consulte a página de documentação de segurança do serviço da AWS e Serviços da 
AWS que estão no escopo dos esforços de conformidade da AWS por programa de conformidade.
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Histórico do documento do AWS 
Toolkit for JetBrains

A tabela a seguir lista as principais atualizações de documentação doGuia do usuário do AWS Toolkit for 
JetBrains.

Para uma lista detalhada das alterações no AWS Toolkit for JetBrains, consulte o.changesno diretório 
doaws/aws-toolkit-jetbrainsno site do GitHub.

update-history-change update-history-description update-history-date

Trabalhando com o 
AWS App Runner agora 
disponível (p. 140)

Usando o AWS Toolkit for 
JetBrains para trabalhar com 
o App Runner para implantar 
a partir de código-fonte ou 
de uma imagem de contêiner 
diretamente em um aplicativo 
da Web escalável e seguro na 
Nuvem AWS.

26 de maio de 2021

Trabalhando com imagens 
de contêiner do Lambda com 
aplicativos sem servidor agora 
disponíveis (p. 140)

O uso do AWS Toolkit para 
trabalhar com imagens de 
contêiner do AWS Lambda com 
aplicativos sem servidor agora 
está disponível.

1º de dezembro de 2020

Trabalho com o CloudWatch 
Logs Insights agora 
disponível (p. 140)

O uso do AWS Toolkit for 
JetBrains para trabalhar com o 
CloudWatch Logs Insights agora 
está disponível.

24 de novembro de 2020

Trabalhar com o Amazon SQS já 
disponível (p. 140)

Usar o AWS Toolkit for JetBrains 
para trabalhar com o Amazon 
Simple Queue Service (Amazon 
SQS).

24 de novembro de 2020

Trabalhando com o Amazon 
RDS e o Amazon Redshift agora 
disponível (p. 140)

Usar o AWS Toolkit para 
trabalhar com o Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) e o Amazon 
Redshift já está disponível.

23 de setembro de 2020

O Support do a SSO da AWS 
está disponível (p. 140)

O Support do a AWS Single 
Sign-On está disponível no AWS 
Toolkit.

23 de setembro de 2020

AWS Toolkits agora disponíveis 
para mais quatro IDEs 
JetBrains (p. 140)

Os AWS Toolkits agora estão 
disponíveis como plugins para 
quatro IDEs adicionais do 
JetBrains:

• AWS Toolkit for CLIon(para 
desenvolvimento C & C++)

28 de maio de 2020
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• AWS Toolkit for GoLand(para 
desenvolvimento Go)

• AWS Toolkit for PhpStorm(para 
desenvolvimento PHP)

• AWS Toolkit for 
RubyMine(para o 
desenvolvimento do Ruby)

Trabalhar com CloudWatch Logs 
Trabalhar com (p. 140)

O uso do AWS Toolkit para 
trabalhar com o Amazon 
CloudWatch Logs agora está 
disponível.

15 de abril de 2020

Trabalhar com buckets e 
objetos do Amazon S3 do já 
disponível (p. 140)

Usar o AWS Toolkit for utilizado 
com buckets e objetos do 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3).

27 de março de 2020

Trabalhar com esquemas 
do EventBridge do já 
disponível (p. 140)

Usar o AWS Toolkit for utilizado 
com esquemas do Amazon 
EventBridge.

2 de dezembro de 2019

Código de depuração em clusters 
do Amazon ECS do já disponível 
em beta (p. 140)

Usar o AWS Toolkit para depurar 
o código em clusters do Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS) já está disponível 
em beta.

25 de novembro de 2019

AWS Toolkit for Rider já 
disponível (p. 140)

O AWS Toolkit for Rider está 
disponível.

25 de novembro de 2019

AWS Toolkit for WebStorm já 
disponível (p. 140)

O AWS Toolkit for WebStorm 
está disponível.

23 de outubro de 2019

AWS Toolkit for IntelliJ está 
disponível agora para o público 
em geral (p. 140)

O AWS Toolkit for IntelliJ está 
disponível agora para o público 
em geral. A documentação 
respectiva foi atualizada de modo 
correspondente.

27 de março de 2019

Versão inicial (p. 140) Este é o lançamento inicial 
doGuia do usuário do AWS 
Toolkit for JetBrains. O AWS 
Toolkit for PyCharm está 
disponível agora para o público 
em geral. O AWS Toolkit for 
IntelliJ ainda está disponível.

27 de novembro de 2018
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As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da 
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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