
  



Construindo uma solução Serverless para Transcoding de vídeos com o AWS Lambda. 
 
Uma organização de tecnologia tradicional possui diversos objetivos dentro de uma companhia. 
Poderíamos citar alguns como atender as demandas de suprimentos de TI, auxiliar os usuários a 
consumir da melhor forma os recursos de ti, manter os sistemas e operações em pleno funcionamento, 
se preocupar com a segurança, usabilidade e funcionalidade dos seus sistemas e diversos outros 
objetivos. Pode ser que uma ou outra das citações acima possa não fazer parte das responsabilidades 
da organização de tecnologia da sua companhia, mas tenho certeza que a administração de 
servidores, mesmo não sendo citada acima, é com certeza uma das maiores responsabilidades que 
estes profissionais precisão se especializar para assim e mantê-los em pleno funcionamento. 
 
Imaginando que a TI desta companhia receba a demanda de uma solução de armazenamento, 
transcodificação e disponibilização de vídeos recebidos por seus usuários e posteriormente contata-los 
através de algum serviço de mensagens.  
 
Não parece ser uma tarefa fácil, por se tratar de diversos tipos de sistemas e funcionalidades diferentes, 
tendo em vista, características como armazenamento, manipulação de vídeos e até mesmo uma CDN 
para entrega de conteúdo com qualidade independente da localidade do cliente. Para encontrar a melhor 
solução vamos iniciar os estudos pensando de uma forma tradicional. 
 
Em um cenário convencional, para uma solução com alta disponibilidade seria minimamente necessário: 
1 - Cluster de servidores de armazenamento de vídeos crus e pós transcodificados. 
2 - Cluster de servidores para Trancodificação de vídeos. 
3 - Cluster de servidores de banco de dados para armazenamento de metadados e controle dos vídeos. 
4 - Cluster de servidores para comunicação seja via E-mail, SMS ou Push Notifications para usuários. 
5 - Cluster de servidores de orquestração e monitoramento de todo este ambiente. 
6 - Uma CDN para disponibilização de vídeos para os clientes. 
 
Além de toda esta grande arquitetura de dados, será necessário desenvolver uma solução ou código que 
se integre a cada uma destas partes para que o objetivo principal seja atingido, que é quando um usuário 
fizer o upload de um vídeo, o mesmo esteja disponível no CDN para consumo de outros usuários. 
 
Podemos atualmente, utilizando os próprios recursos que a própria tecnologia traz, criar um nova 
Solução ou WorkLoad sem servidores para esta demanda? 
 
Atualmente isso pode ser possível com a utilização de diversos serviços, e o principal ativador é o AWS 
Lambda, que criando execuções temporais em forma de eventos somado com uma arquitetura 
especifica de serviços pode deixar para traz as longas noites de atualizações e configuração de 
servidores em um datacenter com arquiteturas tradicionais. “Sair da caixa” ou “Pensar fora dela” é o 
objetivo deste post. 
 
Obs: Este post utiliza alguns outros serviços da AWS e para o pleno funcionamento os serviços precisão 
de uma prévia configuração, como este não é o objetivo deste post, não incluiremos estas configurações 
neste post. 
 
Para montar esta solução como a demanda mesmo necessita, a melhor forma seria dividir esta solução 
em 4 camadas: 
 
1 - Armazenamento de vídeos não codificados: responsável por receber os vídeos dos usuários, 
armazena-los e disparar o próximo passo. Transcodificaçao de Vídeos. 
 
2 – Transcodificação de Vídeos: responsável por realizar a ação do transcodificação do vídeo. Recebe o 
evento inicio de execução de uma função por evento e transcodifica o vídeo, depois o armazena em um 
novo destino para que este esteja disponível pela CDN. 
 
3 - Armazenamento de vídeo transcodificado e controle: responsável por obter informações do vídeo 



transcodificado e armazena-los em um banco de dados assim como qualquer outra informação 
necessária para o negócio. 
 
4 - Notificações para os consumidores desta solução: Uma vez que este novo vídeo está disponível os 
usuários devem ser notificados que podem acessar este novo vídeo, então uma vez que o novo vídeo foi 
armazenado os usuários deste devem receber um E-mail, SMS ou Push Notification informando na 
disponibilização de um novo vídeo. 
 
Com o entendimento de cada uma destas camadas, próximo passo será entender em cada uma como 
realizar a sua função sem administração de servidores de forma orquestrada e funcional. 
 
Camada 1 - A AWS possui um serviço de Armazenamento de Objetos chamado S3 ou Simple Storage 
Service, este permite que um vídeo sendo feito upload através de um SmartPhone, ou qualquer outro 
método convencional, conectado por APIs ao S3, seja armazenado sem a necessidade de administração 
de nenhum servidor e ao fim da sua criação ou upload, dispare uma função sobre o evento, função esta 
chamada função Lambda ou AWS Lambda. 
 
Dentro do S3, possuímos buckets, os buckets são os locais nos quais podemos fazer uploads de 
objetos. Esta é uma configuração que pode ser feita nas propriedades do seu bucket desta forma: 
 

 
 
 
Na tela acima, podemos visualizar que no bucket chamado: poc-imput-rbbarbos em suas propriedades é 
possível realizar a configuração em eventos para que a cada evento de ObjectCreated, ou seja, qualquer 
objeto criado, sem distinção de prefixo ou sufixo, o próprio serviço do S3 vai chamar uma função lambda, 
que atualmente possui o nome de DemoSummit-Lambda-Trancode. Feito isso basta clicar em Salvar. 
 
Camada 2 - Uma vez que esta função é acionada, com a habilidade de execução de código 
computacional sem servidores, com as linguagens Node.JS, Java ou Python, podemos sem a 
administração de nenhum servidor, executar funções e ou APIs para a execução de por exemplo o 
transcodificação de um vídeo com o serviço da AWS ElasticTranscoder. 
 
Para compreender esta fase será necessário entender um mínimo de ElasticTranscoder.  
Este serviço permite que o usuário AWS crie uma Pipeline de Transcodificação, apontando o bucket de 
origem dos objetos e também o bucket de destino dos objetos transcodificados. 
Para que um vídeo inicie a transcodificação um job de codificação deve ser criado dentro desta Pipeline. 
 
Aqui temos um exemplo de configuração da PipeLine: 



 

 
 
Retornando ao AWS Lambda, aqui temos um exemplo de configuração da função lambda no console da 
AWS: 
 

 
 
 
 
 
 
Aqui temos a configuração da função Lambda a ser executada. O código foi desenvolvido em Pyhton, 
possui também a sua descrição e também sua Role e Handler. 



 
 
Aqui temos o evento que origina a função, este foi previamente configurado no S3. 
 

 
 
 
Saindo da teoria e partindo para a parte prática, criar a função lambda e vamos começar a codificar. 
Podemos analisar a execução do código desta forma: 
 
Instanciando os serviços 
s3 = boto3.client('s3') 
etranscoder = boto3.client('elastictranscoder') 
 
Quando executamos a API para transcodificar o vídeo precisamos definir a Pepiline de codificação. 
pipelineId = ('1463433351875-xzcffu') 
 
Cada uma das extensões desejadas para transcodificação possui um código, este código chamamos de 
PresetID. Neste caso definir todos os PresetId Desejados. No exemplo foi escolhido o padrão MP4 720p. 
presetId = ('1351620000001-000010') 
 
Quando o código for executado será necessário saber o nome do objeto adicionado no Bucket do S3, 
para isso obtemos os dados do evento ocorrido, como nome do bucket e nome do arquivo.  
Para isso temos estes linhas definidas: 
 
Nome do Bucket: 
bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name'] 
 
Chave com o nome do objeto que foi efetuado o upload:? 



key = urllib.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']['key']).decode('utf8') 

 
Com esta chamada de API, podemos obter metadados do objeto que foi efetuado o upload: 
response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key) 
 
Com o nome do objeto e com os dados de metadados deste vídeo, podemos executar a criação de um 
job de transcodificação do vídeo. 
 
Para isso chamamos a API abaixo: 
transcoder = etranscoder.create_job( 
            PipelineId = pipelineId,   
            Input={ 
                'Key': key       
            }, 
            Output={ 
                'Key': key,       
                'PresetId': presetId     
            } 
        ) 
 
Nas linhas acima as variáveis pipelineId, key e presetId acima definidas são repassadas para a chamada 
da API.  
 
Para mais detalhes da chamada acessar: 
http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/elastictranscoder.html#ElasticTranscoder.Client.c
reate_job 
 
Depois que o job do vídeo é criado o mesmo passa a ser transcodificado e ao fim do job o mesmo passa 
a estar disponível em um novo Bucket do S3. 
 
Neste bucket de destino, efetuaremos uma nova configuração para que ao ser salvo com sucesso no 
bucket, um novo evento será iniciado com outra função lambda para que a próxima fase do serviço seja 
realizada. 
 
Podemos ver esta configuração na tela abaixo. 
 

 
 
 

http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/elastictranscoder.html#ElasticTranscoder.Client.create_job
http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/elastictranscoder.html#ElasticTranscoder.Client.create_job


Camada 3 - Após o gatilho do evento ser executado a função Lambda novamente é chamada porém em 
outra função.  
 
Esta nova função, tem como objetivo, armazenar informações como metadados do vídeo transcodificado 
que ficará disponível aos usuários numa base de dados NoSQL como o DynamoDB.  
 
Para que a execução possa armazenar os dados na base de dados NoSQL, precisamos de que uma 
tabela esteja criada dentro do DynamoDB. 
Neste exemplo a tabela criada possui o nome: Videos. 
 
Podemos ver no tela abaixo a tabela criada no DynamoDB. 
 

 
 
Ainda neste exemplo estamos incluindo uma CDN (CloudFront) para exibição do vídeo transcodificado, 
para isso então definiremos o caminho da CDN pra que quando for inserido no banco NoSQL o link de 
acesso ao vídeo também seja armazenado em seus metadados. 
 
Passando novamente da teoria para a parte prática, vamos ao código: 
 
Instanciando os serviços 
s3 = boto3.client('s3') 
dynamodb = boto3.resource('dynamodb') 
sns = boto3.client('sns') 
 
Para acessar a tabela dentro do DynamoDB, precisamos defini-la no código: 
table = dynamodb.Table('Videos') 
 
Para inclusão no metadado do video o link de acesso, o CDN é definido abaixo: 
cloudfront = ('http://d397nnvlvhwg5r.cloudfront.net/') 
 
Para que a publicação no topic do SNS seja realizada com sucesso, precisamos definir na função o 
tópico exato a ser chamado. 
topicARN = ('arn:aws:sns:us-east-1:939664253159:videos') 
 
Da mesma forma que a primeira função lambda precisou interpretar o evento, obter a informação do 
bucket e a chave do nome do objeto, fazer novamente: 
 
Nome do Bucket: 



bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name'] 

 
Chave com o nome do objeto que foi efetuado o upload:? 
key = urllib.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']['key']).decode('utf8') 
 
Com esta chamada de API, podemos obter metadados do objeto que foi efetuado o upload: 
response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key) 
 
Agora faremos a inserção do objeto dentro do DynamoDB, para isso chamaremos uma API: 
 
put_item_dynamo = table.put_item( 
            Item = { 
                'Nome': key,       
                'Info': response['ContentType'],    
                'Status': '0',       
                'Link': cloudfront + key     
                } 
        ) 
 
Nas linhas acima a variável key e o tipo de conteúdo obtido na chamada do objeto é repassada para a 
API, caso exista algum controle de Status, este pode ser criado e repassada para a API como a chave 
Status acima, por fim é efetuada a concatenação do endereço do cloudfront com o nome do arquivo, 
criando assim a URL do vídeo no CloudFront a ser utilizado pelos usuários. 
 
Ao fim desta execução o dado já estará armazenado no DynamoDB e disponível para ser acessado por 
outros usuários por exemplo em mobiles, que por chamadas através do API Gateway pode consultar 
esta base e exibir os vídeos disponíveis. 
 
Camada 4 - Ainda na execução da mesma função lambda, para que o serviço SNS possa reportar aos 
usuários, precisamos nele possuir um tópico criado e dentro dele os subscribers associados a este 
tópico, assim, uma vez que o tópico receber uma nova publicação todos receberão. 
 
Podemos ver a configuração aqui do SNS: 
 

 
 
 
Vamos à prática novamente: 



 
snsPublish = sns.publish(      
            TopicArn = topicARN,       
            Message = 'Novo video disponivel. Para acessar o video acessar o Link: '+ cloudfront + key,  
            Subject = 'Demo Summit! Tem novidade ai.',              
            MessageStructure = 'Raw',     
        ) 
 
Nas linhas acima a variável topicARN é repassada para a API, assim como passamos a Mensagem que 
será enviada ao usuário, nesta inserimos um texto e repassamos o endereço do vídeo a ser acessado 
dentro do CDN (CloudFront). Ainda na chamada repassamos um texto com o conteúdo do assunto a ser 
publicado e a estrutura da Mensagem a ser enviada, neste caso RAW. 
 
Ao fim desta execução o serviço SNS vai disparar a mensagem recebida a todos os seus subscribers 
com as informações submetidas nesta chamada de API. 
 
Com a finalização desta função o vídeo já estará disponível via CDN e também os usuários que 
desejarem visualizar poderão realizar desta mesma forma. 
 
Em uma arquitetura de serviços podemos interpretar esta solução desta forma: 
 

 
 
 
Ainda assim expandindo as ideias o processo de remoção de vídeos pode ser feito da mesma forma, 
removendo um objeto do bucket de destino do transcoder, o mesmo também poderá ser removido do 
bucket de origem, assim como a linha dentro do DynamoDB. Se por fim o desejo do admin for enviar 
uma comunicação aos usuários, facilmente pode ser publicada no tópico do SNS a remoção do vídeo. 
 
Desta forma conseguimos construir uma solução para a necessidade acima descrita sem a utilização de 
um servidor sequer, consumindo serviços 100% gerenciados pela AWS, melhorando a segurança, 
disponibilidade e estabilidade dos serviços, tudo isso com um custo mínimo que através dos testes foi 
possível consumir menos de $10,00. 
 
Aconselho que os códigos do AWS Lambda por melhor prática devem ser armazenados mesmo que de 
forma manual dentro de um repositório Git por exemplo para controle de versão e histórico 
 



That`s all Folks. 

 


