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Começando com AWS IoT – Parte 2 
Na primeira parte de nosso tutorial, apresentamos os primeiros passos do serviço de IoT da 

AWS, explicando como criar coisas, certificados e tópicos, além de utilizar um programa que 

simula uma coisa para reportar uma temperatura de forma aleatória. 

Na segunda parte do tutorial, vamos explicar como funciona o motor de regras do serviço de 

IoT da AWS. 

 

Pré-Requisitos 

Para a execução deste tutorial, será necessário: 

 Uma conta da AWS 

 Uma instância Amazon EC2 com Amazon Linux (Você também pode usar um 

computador com linux e Python) 

 Executar o tutorial “Começando com AWS IoT – Parte 1” 

 

  



Amazon Web Services – Começando com AWS IoT – Parte 2 

Página 2  

Conceitos Básicos 

O serviço AWS IoT é formado por alguns componentes que dão agilidade para criar soluções 

de IoT. O elemento que usar neste tutorial é: 

 Motor de Regras - este componente permite que as mensagens recebidas pelo AWS 

IoT sejam analisadas de maneira simples e disparem ações se um determinado critério 

for atendido. O motor de regras também pode ser usado para transformar as 

mensagens antes de chegar ao destino. 

Para entender com mais detalhes os componentes deste serviço, você pode assistir ao 

Webinar Introdução à Internet das Coisas na AWS ou acessar a documentação do IoT. 

 

Arquitetura de Referência deste Tutorial 
Este tutorial utiliza a conexão entre o programa Python utilizado na parte 1 e o ambiente de 

IoT da AWS. Na primeira parte de nosso tutorial, o programa em Python realizava a publicação 

de informações sobre a temperatura em um tópico. Agora, utilizaremos o motor de regras do 

IoT para salvar as mensagens enviadas pelo programa no Amazon DynamoDB, o banco de 

dados NoSQL da AWS. 

A imagem abaixo demonstra a arquitetura desta nova solução: 

 

 

Figura 1 – Arquitetura de referência 

 

 

Nos próximos tutoriais desta série, adicionaremos mais elementos nesta arquitetura a fim de 

demonstrar outros benefícios e funcionalidades do serviço de IoT da AWS. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwO3reL6hRI
http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html
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Acessar a Console do AWS IoT 

O serviço AWS IoT está disponível em várias regiões, mas para este tutorial iremos usar a 

região da Virgínia do Norte (us-east-1).  

Para iniciarmos as configurações, vamos acessar verificar a região e acessar a console do 

serviço AWS IoT usando os seguintes passos: 

 Acesse a console da AWS; 

 Verifique se está usando a região N. Virginia apresentada na parte superior direita da 

console; 

 Clique em "Services" e em seguida selecione "AWS IoT": 

 

Figura 2 – Console da AWS 
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A console do serviço de IoT será exibida: 

 

 

Figura 3 – Console do AWS IoT 

 

Criar uma Regra 

O motor de regra permite que todas as mensagens enviadas para um tópico sejam 

inspecionadas e uma ou mais ações sejam executadas quando uma condição for atendida. Por 

exemplo, se um dispositivo enviar uma mensagem reportando uma temperatura acima de um 

determinado limiar, o motor de regra pode executar ações como salvar a mensagem em um 

repositório para que a equipe de monitoração tenha o histórico de todos os eventos 

relevantes que ocorreram.  

Neste tutorial, vamos criar uma regra para guardar as mensagens recebidas no Amazon 

DynamoDB. Para realizar a criação de uma regra, siga os passos abaixo: 

 Na console do IoT, clique em “Rules”, no lado esquerdo da tela; 

 

Figura 4.1 – Criação de uma regra 
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 No centro da tela, clique em “Create a rule”; 

 

Figura 4.2 – Criação de uma regra 

 Preencha o campo “Name” com “SalvarDynamoDB”; 

 Adicione uma descrição para a nova regra. A descrição nos ajuda no processo de 

administração da plataforma de IoT; 

 

Figura 4.3 – Criação de uma regra 

 

 Selecione a versão “2016-03-23” no campo “Using SQL Version”; 

 No campo “Attribute” podemos escolher quais campos da mensagem serão analisados 

pelo motor de regra. Para a execução deste tutorial, vamos obter todos os campos da 

mensagem. Para isto, utilizaremos um "*" (asterisco); 

 No campo “Topic Filter” podemos limitar em quais tópicos as regras serão aplicadas. 

Iremos aplicar a regra em todas as mensagens para o tópico “dispositivos”. Vamos 

então utilizar o valor “dispositivos/#”. O "#" serve como um coringa, fazendo com que 

a regra seja aplicada a todas as mensagens publicadas em todos os sub tópicos como, 
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por exemplo, “dispositivos/MeuPrimeiroDispositivo” e 

“dispositivos/MeuPrimeiroDispositivo/reportar”; 

O campo "Condition" nos permite filtrar as mensagens em que a regra será aplicada, 

fazendo com que as ações programadas sejam disparadas quando a condição for atendida. 

Neste caso, vamos executar uma ação apenas o dispositivo reportar uma temperatura 

acima ou igual a 30 graus.  

 Inclua em “Condition”, o campo da mensagem a ser avaliado (temperature), a 

operação (>=) e o valor (30), conforme a imagem abaixo; 

 

Figura 4.4 – Criação de uma regra 

 

Após configurar as regras, vamos definir qual será a ação executada. Neste caso, vamos salvar 

as mensagens recebidas no DynamoDB. Para isto: 

 Clique em “Add action” na parte inferior da tela; 

 Escolha “Insert a message into a DynamoDB table”; 

 Clique em “Configure action” na parte inferior da tela; 

 

Figura 4.5 – Criação de uma regra 
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O próximo passo é criar a tabela que receberá os dados. 

 Clique em “Create a new resource” 

Uma nova aba será aberta no navegador no console do DynamoDB para dar sequência a 

criação. 

 Clique em “Create Table”. Se você já tiver alguma tabela criada anteriormente, a sua 

tela poderá ser diferente da mostrada abaixo; 

 

Figura 5.1 – Criação de uma tabela no DynamoDB 

Na próxima tela, iremos configurar a tabela do DynamoDB. 

 Preencha o campo “Table name” com “Tutorial_IoT”; 

 Preencha o campo Primary key com “thing” do tipo String  que é o identificador da 

coisa; 

 Selecione a opção “Add sort key”; 

 Preencha a sort key com “timestamp” do tipo String que conterá a data do evento; 

 Certifique-se de manter a opção “Use default settings” selecionada; 

 Clique em “Create” para criar a tabela: 
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Figura 5.2 – Criação de uma tabela no DynamoDB 

 

Com a tabela criada, podemos voltar a aba com a console do AWS IoT. 

 Clique no símbolo de recarregar para que a nova tabela seja localizada; 

 

Figura 4.6 – Criação de uma regra 

 

 Selecione a tabela recém criada na caixa Table Name (Tutorial_IoT); 

 Preencha o campo "Hash key value" com “${thing}” indicando o campo da mensagem 

que será usada como hash key da tabela do DynamoDB. Este valor será obtido pelo 

motor de regras a partir do campo thing dentro da mensagem recebida; 
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 Preencha o campo "Range key value" com “${timestamp()}”. A mensagem reportada 

pelo dispositivo não possui um horário, neste tutorial iremos usar uma funcionalidade 

do motor de regras para adicionar o horário em que a mensagem foi processada 

automaticamente. A função timestamp() retorna a data e hora correntes e populará o 

Range key com estes valores; 

 

Figura 4.7 – Criação de uma regra 

 

Crie um Role permitindo que o AWS IoT acesse o serviço DynamoDB. 

 Clique em “Create new role”; 

 Preencha o campo “IAM role name” com “iot_to_ddb”; 

 Clique em “Create a new role”; 

 

Figura 4.8 – Criação de uma regra 
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Figura 4.9 – Criação de uma regra 

 Clique em “Add action“ no canto direito inferior da tela; 

 Na página de criação da regra, clique em “Create rule” para criar a regra: 

 

Figura 4.10 – Criação de uma regra 

 

Coletando os dados 

Agora que criamos nossa regra para armazenar as informações no DynamoDB, vamos executar 

novamente nosso programa para que o mesmo envie informações para o serviço de IoT. 

 Acesse o servidor em que está o programa e  acesse a pasta em que o programa está 

salvo através do comando: 

cd ~/tutorial/iot_parte_1 

 Execute o programa novamente através do comando: 

python coisa.py --endpoint <endpoint> -r rootCA.pem  \  

-c <id-do-certificado>-certificate.pem.crt \  

-k <id-do-certificado>-private.pem.key 
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Os dados serão enviados novamente para a plataforma de IoT da AWS, no entanto, quando o 

programa reportar uma temperatura acima de 30 graus, as informações serão salvas na tabela 

do DynamoDB. 

Deixei o programa em execução para que mais mensagens sejam enviadas para a plataforma. 

 

Exibindo as informações armazenadas 

Para verificarmos que a regra está funcionando, iremos usar a console do DynamoDB para ver 

os dados reportados.  

 Acesse a console do serviço DynamoDB. Para isto, na página inicial da console da 

AWS, expanda a aba “All services” e clique em “DynamoDB”: 

 

Figura 5.1 – Exibindo as informações 



Amazon Web Services – Começando com AWS IoT – Parte 2 

Página 12  

 Clique em "Tables" no canto esquerdo da tela: 

 

Figura 5.2 – Exibindo as informações 

 

 Clique em "Tutorial_IoT": 

 

Figura 5.3 – Exibindo as informações 
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 Clique na aba "Items": 

 

Figura 5.4 – Exibindo as informações 

Caso seu dispositivo já tenha reportado alguma temperatura acima de 30, os dados serão 

exibidos conforme a imagem abaixo, ou você pode clicar no botão de recarregar para ler a 

tabela novamente. 

 

 

Figura 5.5 – Exibindo as informações 
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Com isto, completamos a segunda parte do tutorial que mostra como usar o motor de regras 

para filtrar e integrar as mensagens com outros serviços da AWS. Recomendamos que após a 

execução deste tutorial, você desligue a instância Amazon EC2 utilizada, a fim de evitar a 

geração de custos desnecessários em sua conta. 

 

Na próxima parte do tutorial, iremos explorar a feature Device Shadow, explicando como ela 

pode ajudar a desenvolver soluções mais completas e robustas. 


