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Recursos compatíveis e requisitos

O que é o AWS Compute Optimizer?
O AWS Compute Optimizer é um serviço que analisa as métricas de configuração e utilização dos seus
recursos da AWS. Ele informa se seus recursos estão em condições ideais e gera recomendações
de otimização para reduzir o custo e melhorar a performance de suas cargas de trabalho. O Compute
Optimizer também fornece gráficos mostrando dados de histórico de métricas de utilização recente, bem
como a utilização projetada para recomendações, que você pode usar para avaliar qual recomendação
fornece o melhor trade-off preço-desempenho. A análise e a visualização de seus padrões de uso podem
ajudá-lo a decidir quando mover ou redimensionar seus recursos em execução e ainda atender aos
requisitos de desempenho e capacidade.
O Compute Optimizer fornece umExperiência do, e umconjunto de APIsque permite visualizar as
descobertas da análise e recomendações para seus recursos em váriosAWSRegiões. Você também pode
visualizar descobertas e recomendações em várias contas, se você optar pela conta de gerenciamento de
uma organização. As descobertas do serviço também são relatadas nos consoles dos serviços suportados,
como o console do Amazon EC2.

Recursos compatíveis e requisitos
O Compute Optimizer gera recomendações para os seguintes recursos:
• Instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Grupos do Amazon EC2 Auto Scaling
• Volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Funções do AWS Lambda
Para que o Compute Optimizer gere recomendações para esses recursos, eles devem atender a um
conjunto específico de requisitos e devem ter acumulado dados métricos suficientes. Para obter mais
informações, consulte Recursos compatíveis e requisitos (p. 3).

Optar por
Você deve optar pela Compute Optimizer ANALYZEAWSrecursos da AWS. O serviço oferece suporte
autônomoAWSContas do membro de uma organização e a conta de gerenciamento de uma organização.
Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos do AWS Compute Optimizer (p. 8).

Analisar métricas
Depois que você optar por participar, o Compute Optimizer começa a analisar as especificações e as
métricas de utilização de seus recursos da AmazonCloudWatchNos últimos 14 dias. Por exemplo, para
instâncias do Amazon EC2, o Compute Optimizer analisa as vCPUs, a memória, o armazenamento
e outras especificações. Ele também analisa a utilização da CPU, entrada e saída da rede, leitura e
gravação de disco e outras métricas de utilização das instâncias atualmente em execução. Para obter mais
informações, consulte Métricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27).
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Recomendações de aprimoramento
Depois de optar por participar, você pode aprimorar suas recomendações ativando as preferências de
recomendação, como o recurso de métricas de infraestrutura aprimoradas pagas. Ele estende o período de
look-back da análise de métricas para instâncias do EC2, incluindo instâncias em grupos de Auto Scaling,
para três meses (em comparação com o padrão de 14 dias). Para obter mais informações, consulte
Ativando preferências de recomendação (p. 30).

Visualizar descobertas e recomendações
As descobertas de otimização para seus recursos são exibidas no painel do Compute Optimizer. Para
obter mais informações, consulte Visualizar oAWS Compute Optimizerpainel de controle (p. 47).
As principais recomendações de otimização para cada um de seus recursos estão listadas na página de
recomendações. As 3 principais recomendações de otimização e gráficos de utilização para um recurso
específico estão listados na página de detalhes do recurso. Para obter mais informações, consulte Exibir
recomendações de recursos (p. 53).
Exporte suas recomendações de otimização para registrá-las ao longo do tempo e compartilhar os dados
com outras pessoas. Para obter mais informações, consulte Exportar recomendações (p. 80).

Disponibilidade
Para exibir o suporte no momentoAWSRegiões e endpoints para Compute Optimizer, consulteEndpoints
do Compute Optimizer e cotas donoAWSReferência geral.
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Recursos compatíveis e requisitos
AWS Compute OptimizerAtualmente, o gera recomendações para os seguintes recursos:
• Instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Grupos do Amazon EC2 Auto Scaling
• Volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Funções do AWS Lambda
Para receber recomendações, os recursos devem atender à seguinte Amazon CloudWatch Requisitos
específicos de recursos e métricas (CloudWatch).
Tópicos
• Requisitos de métricas do CloudWatch (p. 3)
• Requisitos de instância do Amazon EC2 (p. 3)
• Requisitos do grupo do Auto Scaling (p. 6)
• Requisitos de volume do Amazon EBS (p. 7)
• Requisitos de função Lambda (p. 7)

Requisitos de métricas do CloudWatch
Para gerar recomendações, o Compute Optimizer requer pelo menos 30consecutivohoras de CloudWatch
dados métricos de seu recurso.
Se seus recursos não tiverem dados métricos suficientes, permita mais tempo antes que as
recomendações comecem a aparecer no console do Compute Optimizer. Para obter mais
informações sobre as métricas que CloudWatch análises, vejaMétricas analisadas porAWS Compute
Optimizer (p. 27).

Note
As funções do Lambda não requerem 30 horas consecutivas de dados métricos. Para obter mais
informações, consulteRequisitos de função Lambda (p. 7)
Suponha que seus recursos tenham dados métricos suficientes, mas as recomendações não estão
aparecendo. Isso provavelmente significa que o Compute Optimizer ainda está analisando seus recursos.
Pode levar até 12 horas para concluir a análise. Após a conclusão da análise, as recomendações de
recursos aparecerão no console do Compute Optimizer.

Requisitos de instância do Amazon EC2
O Compute Optimizer gera recomendações para vários tipos de instância. Você pode executar tipos
de instância sem suporte, além dos tipos compatíveis. No entanto, o Compute Optimizer gera apenas
recomendações para instâncias compatíveis. Nem todos os tipos de instâncias estão disponíveis em todos
osRegião da AWSque o Compute Optimizer está disponível em. Para determinar as regiões com suporte
para cada um desses tipos de instância, consulteLocalizando um tipo de instância do Amazon EC2noGuia
do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Note
O Compute Optimizer não gera recomendações para Instâncias spot.
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A tabela a seguir mostra quais tipos de instância o Compute Optimizer oferece suporte.
Tipo de instância

Suportado pelo Compute Optimizer?

A1

Não

C1

Sim

C3

Sim

C4

Sim

C5

Sim

C5a

Sim

C5ad

Sim

C5d

Sim

C5n

Sim

C6a

Sim

C6g

Sim

C6gd

Sim

C6gn

Sim

C6i

Sim

D2

Sim

D3

Sim

D3en

Sim

DL1

Não

F1

Não

G2

Não

G3

Não

G4ad

Não

G4dn

Não

G5

Não

G5g

Não

H1

Sim

Alta memória (u-*)

Não

Hpc6a

Não

I2

Sim

I3

Sim
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Tipo de instância

Suportado pelo Compute Optimizer?

I3en

Sim

Im4gn

Sim

Inf1

Não

Is4gen

Sim

M1

Sim

M2

Sim

M3

Sim

M4

Sim

M5

Sim

M5a

Sim

M5ad

Sim

M5d

Sim

M5dn

Sim

M5n

Sim

M5zn

Sim

M6a

Sim

M6g

Sim

M6gd

Sim

M6i

Sim

Mac1

Não

P2

Não

P3

Não

P3dn

Não

P4d

Não

R3

Sim

R4

Sim

R5

Sim

R5a

Sim

R5ad

Sim

R5b

Sim

R5d

Sim
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Tipo de instância

Suportado pelo Compute Optimizer?

R5dn

Sim

R5n

Sim

R6g

Sim

R6gd

Sim

R6i

Sim

T1

Sim

T2

Sim

T3

Sim

T3a

Sim

T4g

Sim

VT1

Não

X1

Sim

X1e

Sim

X2gd

Sim

X2idn

Não

X2iedn

Não

X2iezn

Não

z1d

Sim

Requisitos do grupo do Auto Scaling
O Compute Optimizer gera recomendações para grupos do Auto Scaling que executam tipos de instâncias
compatíveis. Os tipos de instância compatíveis estão listados na anteriorRequisitos de instância do
Amazon EC2 (p. 3)seção.
Além disso, os grupos do Auto Scaling devem atender aos seguintes requisitos:
• Execute apenas um único tipo de instância (sem tipos de instâncias mistas).
• Os valores para a capacidade desejada, mínima e máxima são todos iguais (por exemplo, um grupo do
Auto Scaling com um número fixo de instâncias).
• Nenhuma política de dimensionamento está anexada.
• Nenhuma substituição está configurada.
O Compute Optimizer gera recomendações para instâncias em grupos do Auto Scaling que atendam todos
esses requisitos de configuração.
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Requisitos de volume do Amazon EBS
O Compute Optimizer gera recomendações para o SSD de uso geral (gp2egp3) e Provisioned IOPS SSD
(io1eio2Tipos de volume do EBS que estão anexados a uma instância. O Compute Optimizer também
gera recomendações do SSD de uso geral (gp2) volumes para SSD de uso geral (gp3) volumes dos tipos
de volume mencionados anteriormente.
Os dados são relatados apenas para CloudWatch Quando o volume estiver vinculado a uma instância. O
volume deve ser anexado a uma instância por pelo menos 30 horas consecutivas. Isso serve para atender
aos requisitos de dados de métricas descritos anteriormente neste guia.

Requisitos de função Lambda
O Compute Optimizer gera recomendações de tamanho de memória somente para funções do Lambda
que atendem aos seguintes requisitos:
• A memória configurada é menor ou igual a 1.792 MB
• As funções são invocadas pelo menos 50 vezes nos últimos 14 dias
Funções que não atendem a esses requisitos recebem uma descoberta deIndisponível. O código de
motivo doInconclusivoaplica-se a funções que configuraram memória maior que 1.792 MB. Dados
insuficientesaplica-se a funções que foram invocadas menos de 50 vezes nos últimos 14 dias.
Funções com uma descoberta deIndisponívelNão aparecem no console do Compute Optimizer e não
recebem recomendações.
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Conceitos básicos do AWS Compute
Optimizer
Quando você acessa oAWS Compute Optimizerconsole pela primeira vez, você deve optar por usar a
conta com a qual está conectado. Antes de usar o serviço, é necessário optar por aceitar ou cancelar o.
Além disso, você também pode ativar ou desativar usando a API Compute Optimizer,AWS Command Line
Interface(AWS CLI) ou SDKs.
Ao optar por participar, você está autorizando o Compute Optimizer a analisar as especificações e métricas
de utilização do seuAWSrecursos. Entre os exemplos estão instâncias de Auto Scaling EC2 Auto Scaling

Contas suportadas pelo Compute Optimizer
Os seguintes exemplos deConta da AWSos tipos podem optar pelo Compute Optimizer:
• AutônomoAWSconta- Um autônomoConta da AWSque não temAWS Organizationshabilitado. Por
exemplo, suponha que você opte pelo Compute Optimizer enquanto estiver conectado a uma conta
independente. Em seguida, o Compute Optimizer analisa os recursos que estão na conta e gera
recomendações de otimização para esses recursos.
• Conta de membro de uma organização- UmaConta da AWSque é membro de uma organização. Se você
optar por optar pelo Compute Optimizer enquanto estiver conectado a uma conta de membro de uma
organização. Em seguida, o Compute Optimizer analisa os recursos que estão somente na conta do
membro e gera recomendações de otimização para esses recursos.
• Conta gerencial de uma organização- UmaConta da AWSque administra uma organização. Nesse
caso, você opta pelo Compute Optimizer enquanto estiver conectado à conta de gerenciamento de
uma organização. Em seguida, o Compute Optimizer oferece a opção de optar apenas pela conta de
gerenciamento ou pela conta de gerenciamento e por todas as contas de membros da organização.

Important
Para ativar todas as contas de membros de uma organização, certifique-se de que
a organização tenha todos os recursos habilitados. Para obter mais informações,
consulteAtivação de todos os recursos em sua organizaçãonoAWS OrganizationsGuia do
usuário do.
Quando você opta por usar a conta de gerenciamento da sua organização e incluir todas as
contas dos membros da organização, o acesso confiável ao Compute Optimizer é habilitado
na conta da sua organização. Para obter mais informações, consulteCompute Optimizer eAWS
Organizationsacesso confiável (p. 11)

Permissões obrigatórias
Você deve ter as permissões apropriadas para se inscrever no Compute Optimizer, ver suas
recomendações e cancelar. Para obter mais informações, consulteControlar o acesso com o AWS Identity
and Access Management (p. 11)
Quando você se inscreve, o Compute Optimizer cria automaticamente uma função vinculada ao serviço
em sua conta para acessar seus dados. Para obter mais informações, consulteUsar funções vinculadas ao
serviço do AWS Compute Optimizer (p. 16)
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Optar por aceitar sua conta
Use o procedimento a seguir para aceitar sua conta usando o console do Compute Optimizer Optimizer
Optimizer Optimizer.AWS CLI.

Note
Se sua conta já estiver ativada, mas você quiser se inscrever novamente para reativar
o acesso confiável ao Compute Optimizer em sua organização. Você pode se inscrever
novamente, mas isso deve ser feito usando oAWS CLI. Quando você opta por usar oAWS CLI,
execute aupdate-enrollment-statuscomande e especifique o--include-memberaccountsparâmetro . Como alternativa, você pode ativar o acesso confiável diretamente noAWS
Organizationsconsole ou usandoAWS CLIou API. Para obter mais informações, consulteO uso
doAWS Organizationscom outrosServiços da AWSnoAWS OrganizationsGuia do usuário do.
Console
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
Se essa for a sua primeira vez usando o console do Compute Optimizer Optimizer, aPágina inicial
do Compute Optimizerserá exibido.

2.

Escolha Como começar.

3.

Sobre oConfiguração da contapágina, revise oConceitos básicoseConfigurar sua conta daSeções.

4.

As opções a seguir serão exibidas se a conta na qual você estiver conectado for a conta de
gerenciamento da sua organização. Escolha uma antes de continuar para a próxima etapa.
• Somente esta conta- Escolha essa opção para ativar somente a conta na qual você está
conectado no momento. Se você escolher essa opção, o Compute Optimizer analisará os
recursos que estão na conta individual e gera recomendações de otimização para esses
recursos.
• Todas as contas desta organização- Escolha essa opção para ativar a conta na qual você
está conectado no momento e todas as contas de membros. Se você escolher essa opção, o
Compute Optimizer analisará os recursos que estão em todas as contas da organização e gera
recomendações de otimização para esses recursos.

5.

SelecioneOptar por. Ao se inscrever, você indica que concorda e compreende os requisitos para
se inscrever no Compute Optimizer.

Depois de aceitar o, você será redirecionado para o painel no console do Compute Optimizer
Optimizer Optimizer. Ao mesmo tempo, o serviço começa imediatamente a analisar as métricas de
configuração e utilização daAWSrecursos. Para obter mais informações, consulteMétricas analisadas
porAWS Compute Optimizer (p. 27)
CLI
1.

Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
Se você ainda não instalou oAWS CLIjá, instale e configure-a para funcionar com o Compute
Optimizer. Para obter mais informações, consulteInstalar oAWS CLIeComo configurar a
rapidamenteAWS CLInoAWS Command Line InterfaceGuia do usuário do.

2.

Insira um dos seguintes comandos: Escolha se você deseja optar por sua conta individual ou pela
conta de gerenciamento de sua organização e de todas as contas de seus membros.
• Para optar pela sua conta individual:
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active
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• Para optar pela conta de gerenciamento de uma organização e incluir todas as contas dos
membros da organização:
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active --include-memberaccounts

Depois de optar pelo Compute Optimizer usando o comando anterior, o serviço começa a analisar
as métricas de configuração e utilização do seuAWSrecursos. Para obter mais informações,
consulteMétricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27)

Note
Para melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer, a Amazon Web Services
pode usar seu CloudWatch métricas e dados de configuração. Isso inclui até três meses (93 dias)
de análise de métricas quando você ativa o recurso de métricas de infraestrutura aprimorada.
ContatoAWS Supportpara solicitar issoAWSpare de usar o CloudWatch métricas e dados de
configuração para melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer.
Considere o seguinte depois de optar por participar:
• Depois de aceitar o, as descobertas e recomendações de otimização podem levar até 12 horas. Além
disso, para que recomendações de otimização possam ser geradas, dados métricos suficientes devem
ser acumulados. Para obter mais informações, consulteRequisitos de métricas do CloudWatch (p. 3)
• As descobertas e recomendações são exibidas no painel e nas páginas de recomendação do console do
Compute Optimizer. Para obter mais informações, consulte Visualizar oAWS Compute Optimizerpainel
de controle (p. 47) e Exibir recomendações de recursos (p. 53).
• Algumas preferências de recomendação, como as métricas de infraestrutura aprimoradas, são um
recurso pago. Esse recurso estende o período de análise de métricas das instâncias do EC2, incluindo
instâncias em grupos de Auto Scaling, para até três meses. Por padrão, o período de retrospectiva é de
14 dias. Para obter mais informações, consulteAtivando preferências de recomendação (p. 30)
• Usando a conta de gerenciamento da sua organização, você pode delegar uma conta de membro
como administrador do Compute Optimizer. Um administrador delegado pode acessar e gerenciar as
recomendações do Compute Optimizer. Um administrador delegado também pode definir preferências
de recomendação para toda a organização sem precisar acessar a conta de gerenciamento. Para obter
mais informações, consulteDelegar uma conta de administrador (p. 44)

Desativando sua conta
Use o procedimento a seguir para cancelar a conta do Compute Optimizer usando aAWS CLI. O mesmo
procedimento também exclui as recomendações da sua conta e os dados de métricas relacionados do
Compute Optimizer. Para obter mais informações, consulte update-enrollment-status na Referência de
comandos da AWS CLI. Você não pode optar por não usar o console do Compute Optimizer Optimizer.

Para cancelar uma conta
1.

Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
Se você ainda não tiver feito isso, instale aAWS CLIe configure-o para funcionar com o Compute
Optimizer. Para obter mais informações, consulteInstalar oAWS CLIeComo configurar a
rapidamenteAWS CLInoAWS Command Line InterfaceGuia do usuário do.

2.

Insira o comando a seguir.
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aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Inactive

Note
Você não pode especificar a--include-member-accountsparâmetro ao optar por sair
com oupdate-enrollment-statuscomando. Se você especificar esse parâmetro ao optar
por sair com esse comando, ocorrerá um erro.
Sua conta foi desativada do Compute Optimizer depois de executar o comando anterior. Ao mesmo
tempo, as recomendações da sua conta e os dados de métricas relacionados são excluídos do Compute
Optimizer. Se você acessar o console do Compute Optimizer, a opção de se inscrever novamente deverá
ser exibida.

Controlar o acesso com o AWS Identity and Access
Management
Você pode usarAWS Identity and Access Management(IAM) para criar identidades (usuários, grupos ou
funções) e conceda permissões para essas identidades acessarem oAWS Compute Optimizerconsole e
APIs.
Por padrão, os usuários do IAM não têm acesso ao console e às APIs do Compute Optimizer. É possível
oferecer aos usuários acesso anexando políticas do IAM a um único usuário, um grupo de usuários ou
uma função. Para obter mais informações, consulte:Identidades (usuários, grupos e funções)eVisão geral
de políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
Depois de criar usuários do IAM, é possível oferecer a esses usuários senhas individuais. Em seguida,
eles poderão fazer login em sua conta e exibir as informações do Compute Optimizer do Compute
Optimizer do usando uma página de login específica da conta. Para obter mais informações, consulte
Como usuários fazem login na conta.

Important

Para ver as recomendações para instâncias do EC2, um usuário do IAM deve
terec2:DescribeInstancesPermissões Para visualizar recomendações para
volumes do EBS, um usuário do IAM deve terec2:DescribeVolumesPermissões
Para ver as recomendações para grupos de Auto Scaling, um usuário do IAM deve
terautoscaling:DescribeAutoScalingGroupseautoscaling:DescribeAutoScalingInstancesPermiss
Para visualizar recomendações para funções do Lambda, um usuário do IAM deve
terlambda:ListFunctionselambda:ListProvisionedConcurrencyConfigsPermissões
Para visualizar o atual CloudWatch dados de métricas no console do Compute Optimizer, que um
usuário do IAM deve tercloudwatch:GetMetricDataPermissões
Se o usuário ou o grupo ao qual você deseja conceder permissões já tem uma política, é possível
adicionar uma das declarações de política específica do Compute Optimizer demonstradas aqui a essa
política.

Compute Optimizer eAWS Organizationsacesso
confiável
Quando você opta por usar a conta de gerenciamento da sua organização e incluir todas as contas dos
membros da organização, o acesso confiável ao Compute Optimizer é ativado automaticamente na conta
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da sua organização. Isso permite que o Compute Optimizer analise os recursos computacionais dessas
contas de membros e gere recomendações para eles.
Sempre que você acessa recomendações para contas de membros, o Compute Optimizer verifica se o
acesso confiável está habilitado na conta da sua organização. Se você desabilitar o acesso confiável do
Compute Optimizer depois de se inscrever, o Compute Optimizer negará o acesso às recomendações
para as contas dos membros da sua organização. Além disso, as contas dos membros da organização
não optam pelo Compute Optimizer. Para reativar o acesso confiável, opte pelo Compute Optimizer
novamente usando a conta de gerenciamento da sua organização e inclua todas as contas dos membros
da organização. Para obter mais informações, consulteOptar por aceitar sua conta (p. 9) Para obter
mais informações sobreAWS Organizationsacesso confiável, consulteO uso doAWS Organizationscom
outrosAWSserviçosnoAWS OrganizationsGuia do usuário do.

Política para optar pelo Compute Optimizer
A declaração de política a seguir concede acesso ao Compute Optimizer. Ela concede acesso ao para
criar uma função vinculada ao serviço para o Compute Optimizer. Essa função é necessária para se
inscrever. Para obter mais informações, consulteUsar funções vinculadas ao serviço do AWS Compute
Optimizer (p. 16) Ele também concede acesso para atualizar o status da inscrição no serviço Compute
Optimizer.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "computeoptimizer.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PutRolePolicy",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
"Resource": "*"
}
]
}

Políticas para conceder acesso ao Compute Optimizer
para uso autônomoAWScontas
A declaração de política a seguir concede acesso total ao Compute Optimizer para ser autônomoContas
da AWS. Para obter as declarações de política para gerenciar as preferências de recomendação,
consultePolíticas para conceder acesso ao gerenciamento das preferências de recomendação do Compute
Optimizer (p. 15).
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:*",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"

A declaração de política a seguir concede acesso somente leitura ao Compute Optimizer para ser
autônomoContas da AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
}
]

Políticas para conceder acesso ao Compute
Optimizer para uma conta de gerenciamento de uma
organização
A declaração de política a seguir concede acesso total ao Compute Optimizer para uma conta de
gerenciamento da sua organização. Para obter as declarações de política para gerenciar as preferências
de recomendação, consultePolíticas para conceder acesso ao gerenciamento das preferências de
recomendação do Compute Optimizer (p. 15).
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:*",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
"organizations:DeregisterDelegatedAdministrator
],
"Resource": "*"
}
]

A declaração de política a seguir concede acesso somente leitura ao Compute Optimizer para uma conta
de gerenciamento de uma organização.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
],
"Resource": "*"
}
]
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Políticas para conceder acesso ao gerenciamento das
preferências de recomendação do Compute Optimizer
As declarações de política a seguir concedem acesso para visualizar e editar preferências de
recomendação, como o recurso pago de métricas de infraestrutura aprimorada. Para obter mais
informações, consulteAtivando preferências de recomendação (p. 30)
Conceda acesso para gerenciar preferências de recomendação somente para instâncias do EC2
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
],
"Resource": "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"compute-optimizer:ResourceType" : "Ec2Instance"
}
}
}
]

}

Conceder acesso para gerenciar preferências de recomendação somente para grupos de Auto Scaling
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
],
"Resource": "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"compute-optimizer:ResourceType" : "AutoScalingGroup"
}
}
}
]

}

Política para negar acesso ao Compute Optimizer
A declaração de política a seguir nega o acesso ao Compute Optimizer.
{

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

15

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Uso de funções vinculadas a serviço
{

}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": "compute-optimizer:*",
"Resource": "*"

Usar funções vinculadas ao serviço do AWS
Compute Optimizer
O AWS Compute Optimizer usa funções vinculadas a serviços. do AWS Identity and Access Management
(IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao
Compute Optimizer. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas pelo Compute Optimizer e incluem
todas as permissões de que o serviço precisa para chamar outra pessoa em seu nome.
Com uma função vinculada ao serviço, a configuração do Compute Optimizer não requer a adição manual
das permissões necessárias. O Compute Optimizer define as permissões das funções vinculadas ao
serviço e, exceto se definido de outra forma, somente o Compute Optimizer pode assumir suas funções.
As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, e essa política não
pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.
Para obter informações sobre outros serviços que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços,
consulteAWSServiços compatíveis com o IAMe procure os serviços que têmsimnoFunção vinculada ao
serviçocoluna. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação da função vinculada a serviço
desse serviço.

Permissões da função vinculada ao produto para o
Compute Optimizer
O Compute Optimizer usa a função vinculada ao serviço
chamadaAWSServiceRoleForComputeOptimizerpara acessar a Amazon CloudWatch Métricas do
paraAWSrecursos na conta.
O AWSServiceRoleForComputeOptimizer A função vinculada ao serviço confia nos seguintes serviços
para assumir a função:
• compute-optimizer.amazonaws.com
A política de permissões da função permite que o Compute Optimizer conclua as seguintes ações nos
recursos especificados:
• Ação: cloudwatch:GetMetricData em todos os recursos da AWS.
• Ação: organizations:DescribeOrganization em todos os recursos da AWS.
• Ação: organizations:ListAccounts em todos os recursos da AWS.
• Ação: organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization em todos os recursos da AWS.
• Ação: organizations:ListDelegatedAdministrators em todos os recursos da AWS.

Permissões da função vinculada ao serviço
Para criar uma função vinculada ao serviço para o Compute Optimizer, configure permissões para que
uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, um grupo ou uma função) crie a função vinculada ao

16

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Criar uma função vinculada ao
produto para o Compute Optimizer

serviço. Para obter mais informações, consulte Permissões de função vinculada ao serviço no Guia do
usuário do IAM.
Para permitir que uma entidade do IAM; crie uma função vinculada ao serviço específica para o Compute
Optimizer
Adicione a seguinte política à entidade do IAM que precisa criar a função vinculada ao serviço.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "computeoptimizer.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PutRolePolicy",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
"Resource": "*"
}
]
}

Para permitir que uma entidade do IAM crie qualquer função vinculada ao serviço
Adicione a seguinte instrução à política de permissões da entidade do IAM que precisa criar uma função
vinculada ao serviço ou qualquer função de serviço que inclua as políticas necessárias. Esta política anexa
uma política à função.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Criar uma função vinculada ao produto para o
Compute Optimizer
Você não precisa criar manualmente uma função vinculada a serviço. Quando você opta pelo serviço
Compute Optimizer naAWS Management Console, oAWS CLI, ou oAWSA API, o Compute Optimizer cria a
função vinculada ao serviço para você.

Important
Se você concluiu uma ação em outro serviço que usa os recursos compatíveis com a função
vinculada ao serviço, a função pode aparecer na sua conta. Para obter mais informações,
consulte Uma nova função apareceu na minha conta do IAM.
Se você excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo
processo para recriar a função em sua conta. Quando você opta pelo serviço do Compute Optimizer, o
Compute Optimizer cria a função vinculada ao serviço para você novamente.
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Como editar uma função vinculada ao produto para o
Compute Optimizer
O Compute Optimizer não permite que você edite o AWSServiceRoleForComputeOptimizer Função
vinculada ao serviço. Depois que você criar uma função vinculada a serviço, não poderá alterar o nome da
função, pois várias entidades podem fazer referência à função. No entanto, você poderá editar a descrição
da função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editar uma função vinculada ao serviço no
Guia do usuário do IAM.

Exclusão de uma função vinculada ao produto para o
Compute Optimizer
Recomendamos excluir o Compute Optimizer, se você não precisa mais usar o Compute Optimizer, exclua
o AWSServiceRoleForComputeOptimizer Função vinculada ao serviço. Dessa forma, você não tem uma
entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. Contudo, para poder excluir
manualmente a função vinculada ao serviço, você deve desativar o Compute Optimizer.
Para desativar o Compute Optimizer
Para obter informações sobre como desativar o Compute Optimizer, consulteDesativando sua
conta (p. 10).
Como excluir manualmente a função vinculada ao serviço usando o IAM
Use o console do IAM, oAWS CLI, ou oAWSAPI para excluir o AWSServiceRoleForComputeOptimizer
Função vinculada ao serviço. Para obter mais informações, consulte Excluir uma função vinculada ao
serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões compatíveis com funções vinculadas ao
serviço do Compute Optimizer
O Compute Optimizer oferece suporte a funções vinculadas a serviços em todas as regiões em que o
serviço está disponível. Para exibir o suporte atualmenteRegiões da AWSe endpoints para o Compute
Optimizer, consulteEndpoints e cotas do Compute OptimizernoAWSReferência geral.

Políticas gerenciadas pela AWS para o AWS
Compute Optimizer
Para adicionar permissões a usuários, grupos e funções, considere o uso doAWSpolíticas gerenciadas em
vez de escrever suas próprias políticas. É necessário tempo e experiência para criar políticas gerenciadas
pelo cliente do IAM que fornecem à sua equipe apenas as permissões de que precisam. Para começar
rapidamente, é possível usar políticas gerenciadas da AWS. Essas políticas abrangem casos de uso
comuns e estão disponíveis na sua Conta da AWS. Para obter mais informações sobre as políticas
gerenciadas da AWS, consulte Políticas gerenciadas da AWS no Guia do usuário do IAM.
Os Serviços da AWS mantêm e atualizam políticas gerenciadas pela AWS. Não é possível alterar as
permissões em políticas gerenciadas pela AWS. Os serviços ocasionalmente acrescentam permissões
adicionais a uma política gerenciada pela AWS para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de
atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É
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mais provável que os serviços atualizem uma política gerenciada pela AWS quando um novo recurso
for iniciado ou novas operações se tornarem disponíveis. Os serviços não removem as permissões de
umAWSpolítica gerenciada pela, para que as atualizações de políticas não suspendem suas permissões
existentes.
Além disso, o Amazon Web Services oferece suporte a políticas gerenciadas para funções de trabalho que
abrangem vários serviços. Por exemplo, as receitasReadOnlyAccess AWSA política gerenciada fornece
acesso somente leitura a todos os recursos do. Quando um serviço executa um novo recurso, a AWS
adiciona permissões somente leitura para novas operações e recursos. Para obter uma lista e descrições
das políticas de funções de trabalho, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho no
Guia do usuário do IAM.

AWSpolítica gerenciada:
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
OComputeOptimizerServiceRolePolicyA política gerenciada pela é anexada a uma função
vinculada ao serviço que permite que o Compute Optimizer execute ações em seu nome. Para obter mais
informações, consulteUsar funções vinculadas ao serviço do AWS Compute Optimizer (p. 16)

Note
Não é possível anexar ComputeOptimizerServiceRolePolicy às entidades do IAM.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• compute-optimizer— concede permissões administrativas totais a todos os recursos no Compute
Optimizer.
• organizations— Permite a conta de gerenciamento de umAWSorganização para inscrever contas de
membros da organização no Compute Optimizer.
• cloudwatch— concede acesso a CloudWatch métricas de recursos com o objetivo de analisá-las e
gerar recomendações de recursos do Compute Optimizer.
• autoscaling— Concede acesso aos grupos do Auto Scaling e às instâncias nos grupos do Auto
Scaling para fins de validação.
• EC2— concede acesso a instâncias e volumes do Amazon EC2.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ComputeOptimizerFullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AwsOrgsAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListDelegatedAdministrators"
],
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"Resource": [
"*"
]
},
{
"Sid": "CloudWatchAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AutoScalingAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Ec2Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes"
],
"Resource": "*"
}

]

}

AWSpolítica gerenciada:
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
É possível anexar a política ComputeOptimizerReadOnlyAccess a suas identidades do IAM.
Essa política concede permissões de acesso somente leitura que oferecem aos usuários do IAM visualizar
as recomendações de recursos do Compute Optimizer.
Detalhes da permissão
Esta política inclui o seguinte:
• compute-optimizer— concede acesso somente leitura às recomendações de recursos do Compute
Optimizer.
• ec2— concede acesso somente leitura a instâncias do Amazon EC2 e volumes do Amazon EBS.
• autoscaling— concede acesso somente leitura a grupos do Auto Scaling.
• lambda— concede acesso somente leitura aAWS Lambdafunções e suas configurações.
• cloudwatch— concede acesso somente leitura à Amazon CloudWatch dados métricos para tipos de
recursos compatíveis com o Compute Optimizer.
• organizations— concede acesso somente leitura às contas de membros de umAWSorganização.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount"
],
"Resource": "*"
}

]

}

Compute Optimizer atualiza para oAWSpolíticas
gerenciadas
Visualize detalhes sobre atualizações para oAWSPolíticas gerenciadas pela para o Compute Optimizer
desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre
alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS deste guia.
Alteração

Descrição

Data

Edite para
Adição
25 de julho de 2022
aComputeOptimizerServiceRolePolicypolíticas
doec2:DescribeInstances,ec2:DescribeVolumes,
gerenciadas
eorganizations:ListDelegatedAdministratorsações
para
oComputeOptimizerServiceRolePolicypolítica
gerenciada pela.

Edite para
Adição
29 de novembro de 2021
aComputeOptimizerServiceRolePolicypolíticas
doautoscaling:DescribeAutoScalingInstanceseautoscaling:Describe
gerenciadas
para
oComputeOptimizerServiceRolePolicypolítica
gerenciada pela.
Edite para
29 de novembro de 2021
Adição docomputeaComputeOptimizerReadOnlyAccesspolíticas
optimizer:GetRecommendationPreferences,computegerenciadas
optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences,
eautoscaling:DescribeAutoScalingInstancesações
para
oComputeOptimizerReadOnlyAccesspolítica
gerenciada pela.
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Alteração

Descrição

Data

Editar a política gerenciada da
Adicionada a ação
26 de agosto de 2021
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
GetEnrollmentStatusesForOrganization
à política gerenciada da
ComputeOptimizerReadOnlyAccess.
Compute Optimizer começou a
monitorar alterações

Compute Optimizer começou
a monitorar alterações para o
seuAWSpolíticas gerenciadas
pela.

18 de maio de 2021

Política de bucket do Amazon S3 para oAWS
Compute Optimizer
É possível exportar suas recomendações do Compute Optimizer para um bucket do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3). Suas recomendações são exportadas como arquivo CSV e os
metadados são exportados como um arquivo JSON. Para obter mais informações, consulteExportar
recomendações (p. 80)
Antes de criar o trabalho de exportação, você deve primeiro criar o bucket S3 de destino para a exportação
de suas recomendações. O Compute Optimizer não cria o bucket do S3 para você. O bucket do S3 que
você especifica para seus arquivos de exportação de recomendações não deve estar acessível ao público
e não pode ser configurado como umPagamento pelo solicitantebalde. Como melhor prática de segurança,
crie um bucket do S3 dedicado para os arquivos de exportação do Compute Optimizer. Para obter mais
informações, consulteComo criar um bucket do S3?noGuia do usuário do console do Amazon S3.

Especificar um bucket existente para a exportação de
suas recomendações
Depois de criar seu bucket do S3, siga estas etapas para adicionar uma política ao bucket do S3 que
permita que o Compute Optimizer grave arquivos de exportação de recomendações em seu bucket.
1.
2.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
Escolha o bucket ao qual você deseja que o Compute Optimizer forneça seus arquivos de exportação.

3.
4.

Escolha Permissions (Permissões).
Escolha Bucket Policy.

5.
6.

Copie uma das políticas a seguir e cole-a noEditor de política de bucketcaixa de texto.
Substitua o seguinte texto de espaço reservado na política:
• Substitua myBucketName pelo nome do seu bucket.
• SubstituirPrefixo opcionalcom o prefixo de objeto opcional.
• SubstituirMinha regiãocom a de origemRegião da AWS.
• SubstituirID da minha contacom o número da conta do solicitante do trabalho de exportação.

7.

Inclua todas as três declarações a seguir na política:
1. A primeira instrução (para aGetBucketAclaction) permite que o Compute Optimizer obtenha a
lista de controle de acesso (ACL) do bucket.
2. A segunda instrução (para aGetBucketPolicyStatusação) permite que o Compute Optimizer
obtenha o status de política do bucket, indicando se o bucket é público.
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3. A terceira declaração (para oPutObjectaction) dá ao Compute Optimizer controle total para
colocar o arquivo de exportação em seu bucket.
Sua solicitação de exportação falhará se alguma dessas declarações estiver ausente ou se o nome
do bucket e o prefixo do objeto opcional na política não corresponderem ao que você especificou
na solicitação de exportação. Sua exportação também falhará se o número da conta na política não
corresponder ao número da conta do solicitante do trabalho de exportação.

Note
Se o bucket existente já tem uma ou mais políticas anexadas, adicione as declarações
de acesso do Compute Optimizer a essa política ou a essas políticas. Avalie o conjunto
resultante de permissões para ter certeza de que elas são apropriadas para os usuários que
acessam o bucket.
Opção política 1: Usar um prefixo opcional
O prefixo do objeto é uma opção adicional para a chave do objeto do S3 que organiza seus arquivos de
exportação no bucket do S3. Se você quiser especificar um prefixo de objeto ao criar sua exportação de
recomendações, use a política a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketPolicyStatus",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/optionalPrefix/computeoptimizer/myAccountID/*",
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}
}
]
}

Note
OOtimizador de computação/MyAccountId/componente não faz parte do prefixo opcional.
O Compute Optimizer cria aOtimizador/ID da minha conta/parte do caminho do bucket
para você que é adicionada ao prefixo que você especifica.
Opção política 2: Sem prefixo de objeto
Se você não quiser especificar um prefixo de objeto, use a seguinte política.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketPolicyStatus",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/compute-optimizer/myAccountID/*",
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}
}
]

Usando buckets S3 criptografados para sua
exportação de recomendações
Para o destino das exportações de recomendações do Compute Optimizer, você pode especificar
buckets do S3 que são criptografados com chaves gerenciadas pelo cliente do Amazon S3 ouAWS Key
Management Servicechaves (KMS).
Para usar um bucket do S3 com oAWS KMSCriptografia habilitada, você deve criar uma chave do KMS
simétrica. As chaves KMS simétricas são as únicas chaves KMS suportadas pelo Amazon S3. Para
obter instruções, consulteCriar chavesnoAWS KMSGuia do desenvolvedor. Depois de criar a chave
KMS, aplique-a ao bucket do S3 que você planeja usar para exportar suas recomendações. Para obter
mais informações, consulteHabilitar a criptografia de bucket padrão do Amazon S3noGuia do usuário do
Amazon Simple Storage Service.
Use o procedimento a seguir para conceder ao Compute Optimizer a permissão necessária para
usar sua chave do KMS. Essa permissão é específica para criptografar seu arquivo de exportação de
recomendações ao salvá-lo no bucket criptografado do S3.
1.

Abra o console do AWS KMS em https://console.aws.amazon.com/kms.

2.

Para alterar a Região da AWS, use o seletor de regiões no canto superior direito da página.

3.

No menu de navegação à esquerda, selecioneChaves gerenciadas pelo cliente.

Note
As exportações de recomendações do Compute Optimizer não são permitidas paraBuckets
do S3 criptografados comAWSChaves gerenciadas pela.
4.

Escolha o nome da chave KMS que você usou para criptografar o bucket S3 de exportação.

5.

Selecione oPolítica de chavesguia e, em seguida, escolhaAlternar para visualização de política.
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6.

SelecioneEditepara editar a política de chaves.

7.
8.

Copie uma das políticas a seguir e cole-a na seção de declarações da política de chave.
Substitua o seguinte texto de espaço reservado na política:
• SubstituirMinha regiãocom a de origemRegião da AWS.
• SubstituirID da minha contacom o número da conta do solicitante de exportação.
OGenerateDataKeyA instrução permite que o Compute Optimizer chame oAWS KMSAPI para obter
a chave de dados para criptografar os arquivos de recomendação. Dessa forma, o formato dos dados
enviados pode acomodar a configuração de criptografia do bucket. Caso contrário, o Amazon S3
rejeitará a solicitação de exportação.

Note
Se a chave do KMS existente já tem uma ou mais políticas anexadas, adicione as
declarações de acesso do Compute Optimizer a essas políticas. Avalie o conjunto resultante
de permissões para ter certeza de que elas são apropriadas para os usuários que acessam a
chave do KMS.
Use a seguinte política se vocênão habilitouChaves de bucket do Amazon S3.
{

}

"Sid": "Allow use of the key to Compute Optimizer",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}

Use a seguinte política se vocêpermitidoChaves de bucket do Amazon S3. Para obter mais informações,
consulte Redução do custo do SSE-KMS com chaves de bucket do Amazon S3 no Manual do usuário do
Amazon Simple Storage Service.
{

}

"Sid": "Allow use of the key to Compute Optimizer",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}
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Recursos adicionais
Para obter mais informações sobre as políticas e buckets do S3, consulte o Manual do usuário do Amazon
Simple Storage Service.
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Métricas analisadas porAWS
Compute Optimizer
Depois de vocêOptar por (p. 8),AWS Compute Optimizercomeça a analisar as especificações (vCPUs,
memória, armazenamento e assim por diante) eCloudWatchmétricas de seus recursos em execução
a partir de um período dos últimos 14 dias ou mais se você ativar opreferência de recomendações
de métricas de infraestrutura aprimorada (p. 30). O Compute Optimizer requer pelo menos
30consecutivohoras de dados de métricas de seu recurso para gerar recomendações. Após a conclusão
da análise, o que pode levar até 12 horas, o Compute Optimizer apresenta suas descobertas na
página do painel. Para obter mais informações, consulte Visualizar oAWS Compute Optimizerpainel de
controle (p. 47).
Índice
• Métricas de instâncias do EC2 (p. 27)
• Métricas de volume do EBS (p. 28)
• Métricas de função Lambda (p. 29)

Métricas de instâncias do EC2
Compute Optimizer analisa o seguinteCloudWatchmétricas de suas instâncias do EC2, incluindo instâncias
que fazem parte dos grupos do Auto Scaling.
Métrica

Descrição

CPUutilization

A porcentagem de unidades alocadas de processamento EC2
que estão em uso na instância. Essa métrica identifica o poder de
processamento necessário para executar um aplicativo em uma
instância.

Utilização de memória

A quantidade de memória que foi usada de alguma maneira durante
o período de amostra. Essa métrica identifica a memória necessária
para executar um aplicativo em uma instância.
A utilização da memória é analisada apenas para recursos que
tenham o unificadoCloudWatchagente instalado neles. Para obter
mais informações, consulte Habilitando a utilização da memória com
oCloudWatchAgente (p. 28).

NetworkIn

O número de bytes recebidos em todas as interfaces de rede pela
instância. Essa métrica identifica o volume de tráfego de rede de
entrada para uma instância.

NetworkOut

O número de bytes enviados em todas as interfaces de rede pela
instância. Essa métrica identifica o volume de tráfego de rede de
saída de uma instância.

NetworkPacketsIn

Número de pacotes recebidos pela instância.

NetworkPacketsOut

Número de pacotes enviados pela instância.
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Métrica

Descrição

DiskReadOps

As operações de leitura por segundo do volume de armazenamento
de instâncias da instância.

DiskWriteOps

As operações de gravação por segundo do volume de
armazenamento de instâncias da instância.

DiskReadBytes

Os bytes de leitura por segundo do volume de armazenamento de
instâncias da instância.

DiskWriteBytes

Os bytes de gravação por segundo do volume de armazenamento de
instâncias da instância.

VolumeReadBytes

Bytes de leitura por segundo de volumes do EBS anexados à
instância. Exibido como KIB/segundos no console.

VolumeWriteBytes

Bytes de gravação por segundo de volumes do EBS anexados à
instância. Exibido como KIB/segundos no console.

VolumeReadOps

As operações de leitura por segundo de volumes do EBS anexados
à instância.

VolumeWriteOps

As operações de gravação por segundo de volumes do EBS
anexados à instância.

Para obter mais informações sobre métricas de instâncias, consulteListar o disponívelCloudWatchMétricas
do para as instânciasnoGuia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações
sobre métricas de volume do EBS, consulteAmazôniaCloudWatchMétricas do para Amazon EBSnoGuia do
usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Habilitando a utilização da memória com
oCloudWatchAgente
Instalar aCloudWatchagente em suas instâncias para que o Compute Optimizer analise a utilização
da memória de suas instâncias. Permitir que o Compute Optimizer analise dados de utilização de
memória para suas instâncias fornece uma medição adicional de dados que melhora ainda mais
as recomendações fornecidas pelo serviço. Para obter mais informações sobre como instalar
oCloudWatchagente, consulteColeta de métricas e logs de instâncias do Amazon EC2 e servidores locais
com oCloudWatchAgentenoAmazôniaCloudWatchGuia do usuário do.
Em instâncias Linux, o Compute Optimizer analisa omem_used_percentMétrica do
noCWAgentnamespace ou o legadoMemoryUtilizationMétrica do noSystem/LinuxNamespace.
Em instâncias do Windows, o Compute Optimizer analisa oMemory % Committed Bytes In
UseMétrica do noCWAgentNamespace. Além disso, o namespace deve conter oInstanceIdDimensão
do. O Compute Optimizer não poderá coletar dados de utilização de memória para sua instância se
oInstanceIda dimensão está ausente ou se você substituí-la pelo seu próprio nome de dimensão
personalizado. Namespaces e dimensões são definidos noCloudWatchArquivo de configuração do
agente. Para obter mais informações, consulteCriação doCloudWatchArquivo de configuração do
agentenoAmazôniaCloudWatchGuia do usuário do.

Métricas de volume do EBS
Compute Optimizer analisa o seguinteCloudWatchMétricas do volume do EBS.
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Métrica

Descrição

VolumeReadBytes

Os bytes de leitura por segundo do volume do EBS.

VolumeWriteBytes

Os bytes de gravação por segundo do volume do EBS.

VolumeReadOps

As operações de leitura por segundo do volume do EBS.

VolumeWriteOps

As operações de gravação por segundo do volume do EBS.

Para obter mais informações sobre essas métricas, consulteAmazôniaCloudWatchMétricas do para
Amazon EBSnoGuia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Métricas de função Lambda
Compute Optimizer analisa o seguinteCloudWatchMétricas do para as funções do Lambda.
Métrica

Descrição

Invocations

o número de vezes que o código da função foi executado, incluindo
execuções bem-sucedidas e execuções que resultam em um erro de
função.

Duration

quantidade de tempo que o código da função gasta processando um
evento.

Errors

o número de invocações que resultam em um erro de função. Os
erros de função incluem exceções lançadas pelo código e exceções
lançadas pelo tempo de execução do Lambda. O tempo de execução
retorna um erro para problemas como tempos limite e erros de
configuração.

Throttles

o número de solicitações de invocação que são limitadas.

Para obter mais informações sobre essas métricas, consulteTrabalho comAWS LambdaMétricas de
funçãonoAWS LambdaGuia do desenvolvedor.
Além dessas métricas, o Compute Optimizer analisa a utilização da memória de sua função
durante o período de retrospecção. Para obter mais informações sobre utilização de memória
para funções do Lambda, consulteNoções básicas sobre oAWS Lambdacomportamento usando
a AmazonCloudWatchLogs InsightsnoAWSBlog de gestão e governançaeUsar o Lambda Insights
noCloudWatchnoAWS LambdaGuia do desenvolvedor.

29

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Métricas de infraestrutura aprimoradas

Ativando preferências de
recomendação
As preferências de recomendação são recursos que você pode ativar para aprimorar ou aumentar
as recomendações geradas pelo Compute Optimizer para seus recursos. A seguir estão os recursos
atualmente disponíveis como preferências de recomendação no Compute Optimizer.
• Métricas de infraestrutura aprimoradas- Estende o período de pesquisa da análise de métricas de
utilização até três meses (93 dias) para instâncias do Amazon EC2, incluindo instâncias que fazem parte
de grupos do Auto Scaling. Métricas de infraestrutura aprimoradas são um recurso pago. Para obter
mais informações, consulte Métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 30).
• Tipo de workload inferida- Infere os aplicativos que podem estar em execução no seuAWSrecursos,
como instâncias do EC2 e grupos Auto Scaling. Isso ajuda a identificar o esforço de migrar suas cargas
de trabalho de tipos de instância baseados em x86 para baseado em ARMAWSTipos de instância
Graviton. Para obter mais informações, consulte Tipo de workload inferida (p. 39).
• AWSRecomendações de instâncias baseadas em gravidade- Dá a você o impacto sobre o preço e o
desempenho da execução de sua carga de trabalhoAWSInstâncias baseadas em Gravitação. Para obter
mais informações, consulte AWSRecomendações de instâncias baseadas em gravidade (p. 41).

Métricas de infraestrutura aprimoradas
Métricas de infraestrutura aprimoradas são um recurso pago do Compute Optimizer que se aplica às
instâncias do Amazon EC2, incluindo instâncias que fazem parte dos grupos do Auto Scaling. É uma
preferência de recomendação que estende o período de look-back da análise de métricas de utilização
até três meses (93 dias), em comparação com o padrão de 14 dias. Isso permite que o Compute
Optimizer analise um histórico mais longo de dados de métricas de utilização. Por padrão, as métricas de
infraestrutura aprimoradas estão inativas e devem ser ativadas manualmente. Para obter mais informações
sobre os preços do recurso, consulteDefinição de preço do Compute Optimizer.
Índice
• Permissões obrigatórias (p. 30)
• Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 30)
• Confirmando o status de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 38)
• Solução de problemas de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 38)

Permissões obrigatórias
Você deve ter as permissões apropriadas para ativar e desativar métricas de infraestrutura aprimoradas.
Para obter mais informações, consulte Políticas para conceder acesso ao gerenciamento das preferências
de recomendação do Compute Optimizer (p. 15).

Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas
Você pode ativar métricas de infraestrutura aprimoradas usando o console do Compute OptimizerAWS
Command Line Interface(AWS CLI), eAWSSDKs. No console, você pode ativar o recurso nas três áreas a
seguir, com cada uma fornecendo um nível diferente de ativação.

30

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas

• Preferências de nível de recurso- NoDetalhes do recurso, você pode ativar métricas de infraestrutura
aprimoradas para o recurso individual que você está visualizando. Por exemplo, as receitasDetalhes
da instânciapara uma instância individual do EC2 oferece a opção de ativar o recurso de métricas de
infraestrutura aprimorada somente para essa instância do EC2. Para obter mais informações, consulte
Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas no nível do recurso (p. 31) adiante neste guia.

Note
As preferências em nível de recurso substituem as preferências no nível da conta e as
preferências no nível da conta substituem as preferências no nível da organização. Para uma
instância do EC2 que faz parte de um grupo de Auto Scaling, a preferência de grupo de Auto
Scaling substitui a da instância individual.
• Preferências de nível de conta- NoContapara uma conta individual, você pode ativar o recurso de
métricas de infraestrutura aprimorada para todas as instâncias do EC2 na conta que atendam ao seu
tipo de recurso eAWSCritérios de região. As preferências de instância do EC2 no nível da conta se
aplicam a instâncias e instâncias independentes que fazem parte dos grupos do Auto Scaling. Para obter
mais informações, consulte Ativar métricas de infraestrutura aprimoradas no nível da conta (p. 33)
adiante neste guia.
• Preferências de recomendação no nível da organização- NoContapara a conta de gerenciamento de
uma organização, você pode ativar o recurso de métricas de infraestrutura aprimorada para todos
os recursos em todas as contas de membros da organização que atendam ao seu tipo de recurso
eAWSCritérios de região. As preferências de instância do EC2 no nível da organização se aplicam a
instâncias e instâncias independentes que fazem parte dos grupos do Auto Scaling em todas as contas
de membro. Para obter mais informações, consulte Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas no
nível da organização (p. 35) adiante neste guia.
Depois de ativar o recurso de métricas de infraestrutura aprimorada, o Compute Optimizer aplicará
a preferência na próxima vez que as recomendações forem atualizadas, o que pode levar até 24
horas. Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em consideração as
métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status de métricas de infraestrutura
aprimoradas (p. 38).

Note
Para melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer,AWSpode usar
seuCloudWatchmétricas e dados de configuração. Isso inclui até três meses (93 dias) de análise
de métricas quando você ativa o recurso de métricas de infraestrutura aprimorada. ContatoAWS
SupportPara solicitar issoAWSParar de usar oCloudWatchmétricas e dados de configuração para
melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer.

Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas no nível do
recurso
Use o procedimento a seguir para ativar ou desativar métricas de infraestrutura aprimoradas no nível do
recurso. As preferências de recomendação ativadas no nível do recurso se aplicam somente ao recurso
individual.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

NoPainelConsole do Compute Optimizer (Compute Optimizer), conclua uma das seguintes etapas,
dependendo do tipo de recurso para o qual você deseja ativar ou desativar métricas de infraestrutura
aprimoradas.
• SelecioneExibir recomendaçõespara instâncias do EC2 se você quiser ativar o recurso para uma
instância individual do Amazon EC2.
• SelecioneExibir recomendaçõespara grupos de Auto Scaling se você quiser ativar o recurso para
um grupo de Auto Scaling individual.
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Note
Para uma instância do EC2 que faz parte de um grupo de Auto Scaling, a preferência de
grupo de Auto Scaling substitui a da instância individual.
3.

NoRecomendações de recursosque aparece, seja para instâncias do Amazon EC2 ou para grupos do
Auto Scaling, escolha o recurso para o qual você deseja ativar ou desativar métricas de infraestrutura
aprimoradas.

4.

NoDetalhes do recursopágina exibida, escolhaEditenoRecomendaçõesseção da página.

As métricas de infraestrutura aprimoradas são verificadas se o recurso estiver ativado no momento
para o recurso que você está visualizando. A opção está desmarcada se não estiver ativada no
momento.
5.

Selecione o recurso de métricas de infraestrutura aprimorada para ativá-lo ou limpe-o para desativá-lo.

6.

SelecioneSalvarpara salvar a preferência de recomendação atualizada para o recurso individual.

Note
Salvar a preferência inicia a medição para métricas de infraestrutura aprimoradas
para o recurso individual. Para obter mais informações sobre os preços do recurso,
consulteDefinição de preço do Compute Optimizer.
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O Compute Optimizer considerará as preferências atualizadas na próxima vez que gerar recomendações.
Até lá, umpendentestatus é afixado à sua preferência atualizada (por exemplo,Active-pendenteouPendente
inativa). Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em consideração as
métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status de métricas de infraestrutura
aprimoradas (p. 38).

Ativar métricas de infraestrutura aprimoradas no nível da conta
Use o procedimento a seguir para ativar ou desativar métricas de infraestrutura aprimoradas no nível da
conta. As preferências de recomendação criadas no nível da conta se aplicam a todos os recursos da
conta que atendem ao seu tipo de recurso eAWSCritérios de região.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasNo painel de navegação.
Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, oContasa página lista todas
as contas de membro da organização e as preferências de recomendação, conforme mostrado no
exemplo a seguir. Se você estiver conectado a uma conta autônoma, a página listará apenas as
preferências de recomendação para sua conta.

3.

Se você estiver conectado à conta de gerenciamento de uma organização, escolha a conta para a
qual deseja ativar métricas de infraestrutura aprimoradas. Em seguida, escolhaExibir preferências.
Se você estiver conectado a uma conta autônoma, vá para a próxima etapa (etapa 4) deste
procedimento.

33

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas

4.

ORecomendaçõesseção da página lista as preferências atuais para a conta individual, se houver.
SelecioneEditenoRecomendaçõesseção da página.

5.

Conclua uma das seguintes etapas:
• Para ativar métricas de infraestrutura aprimoradas para um tipo de recurso em um
específicoAWSRegião, escolha o tipo de recurso naResource type (Tipo de recurso)Menu
suspenso, escolha oAWSRegião noRegiãomenu suspenso e selecione oAtivaropção.

Note
Oinstância EC2a opção abrange todos os recursos do EC2, inclusive instâncias
independentes e instâncias que fazem parte dos grupos do Auto Scaling. OGrupo de
Auto Scalingabrange apenas instâncias que fazem parte de grupos do Auto Scaling e não
instâncias independentes.
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• Para desativar métricas de infraestrutura aprimoradas para um tipo de recurso em um
específicoAWSRegião, limpe oAtivaropção para a preferência que você deseja desativar.

6.

SelecioneSalvarpara salvar a preferência de recomendação atualizada para a conta.

Note
Salvar a preferência inicia a medição para métricas de infraestrutura aprimoradas para todos
os recursos do tipo de recurso selecionado na Região selecionada e na conta selecionada.
Para obter mais informações sobre os preços do recurso, consulteDefinição de preço do
Compute Optimizer.
O Compute Optimizer considerará as preferências atualizadas na próxima vez que gerar recomendações.
Até lá, umpendentestatus é afixado à sua preferência de atualização (por exemplo,ActivependenteouPendente inativa). Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em
consideração as métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status de métricas de
infraestrutura aprimoradas (p. 38).

Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas no nível da
organização
Use o procedimento a seguir para ativar ou desativar métricas de infraestrutura aprimoradas no nível da
organização. As preferências de recomendação criadas no nível da organização se aplicam a todos os
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recursos em todas as contas membros da organização que atendem ao tipo de recurso eAWSOs critérios
de região

Note
Essa opção está disponível somente para contas de gerenciamento de uma organização que
optou por contas de membro no Compute Optimizer.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasNo painel de navegação.
OContasa página lista todas as contas de membro da organização se você estiver conectado à conta
de gerenciamento da organização. ORecomendaçõesda página lista as preferências que são ativadas
para todas as contas na organização, se houver.

3.

SelecioneEditenoRecomendaçõesseção da página.
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4.

Conclua uma das seguintes etapas:
• Para ativar métricas de infraestrutura aprimoradas para um tipo de recurso específico em
umAWSRegião, escolha o tipo de recurso naResource type (Tipo de recurso)Em menu suspenso,
escolha a região naAWSRegiãomenu suspenso e selecione oAtivoopção.

• Para desativar o recurso para um tipo de recurso específico em umAWSRegião, limpe oAtivoopção
para a preferência que você deseja desativar.
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5.

SelecioneSalvarPara salvar a preferência de recomendação atualizada para todas as contas da
organização.

Note
Salvar a preferência inicia a medição para métricas de infraestrutura aprimoradas para todos
os recursos do tipo de recurso selecionado na Região selecionada e em todas as contas
de membros da organização. Para obter mais informações sobre os preços do recurso,
consulteDefinição de preço do Compute Optimizer.
O Compute Optimizer considerará as preferências atualizadas na próxima vez que gerar recomendações.
Até lá, umpendentestatus é afixado à sua preferência de atualização (por exemplo,ActivependenteouPendente inativa). Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em
consideração as métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status de métricas de
infraestrutura aprimoradas (p. 38).

Confirmando o status de métricas de infraestrutura
aprimoradas
Depois de ativar a preferência de recomendação de métricas de infraestrutura aprimorada, o Compute
Optimizer aplicará a preferência na próxima vez que as recomendações forem atualizadas, o que pode
levar até 24 horas. OMétricas de infraestrutura aprimoradas eficazesna página Recomendações de
recursos confirma se as recomendações listadas estão levando em consideração o período de pesquisa
de três meses. UmaAtivostatus confirma que a recomendação listada está considerando o período de
pesquisa mais longo. UmaInativostatus confirma que a recomendação ainda não está considerando o
período de busca mais longo.

Solução de problemas de métricas de infraestrutura
aprimoradas
A seguir estão os problemas que você pode enfrentar com as preferências de recomendação de métricas
de infraestrutura aprimoradas e o que você pode fazer para mitigar o problema.

Falha ao obter ou atualizar as preferências de recomendação de
métricas de infraestrutura aprimoradas
Descrição
Um banner é exibido que indica que o console do Compute Optimizer não conseguiu obter ou atualizar as
preferências de recomendação de métricas de infraestrutura aprimoradas.
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Causa
Talvez você não tenha as permissões necessárias para exibir ou atualizar as preferências de
recomendação.
Solução
Adicione as permissões necessárias ao usuário que visualizará ou editará as preferências de
recomendação. Para obter mais informações, consulte Políticas para conceder acesso ao gerenciamento
das preferências de recomendação do Compute Optimizer (p. 15).

Tipo de workload inferida
O tipo de carga de trabalho inferida é um recurso gratuito doAWS Compute Optimizerque infere os
aplicativos que podem estar sendo executados em seuAWSrecursos, como instâncias do EC2 e grupos
Auto Scaling. Ele faz isso analisando os atributos de seus recursos, como nomes de recursos, tags e
configuração. Atualmente, o Compute Optimizer pode inferir se suas instâncias estão executando Amazon
EMR, Apache Cassandra, Apache Hadoop, Memcached, NGINX, PostgreSQL ou Redis. Ao inferir os
aplicativos em execução em suas instâncias, o Compute Optimizer pode identificar o esforço de migrar
suas cargas de trabalho de tipos de instância baseados em x86 para baseado em ARMAWSTipos de
instâncias Graviton. O recurso de tipo de carga de trabalho inferida está ativo por padrão, mas você pode
criar uma preferência de recomendação para desativar o recurso.
Os tipos de carga de trabalho inferidos e o esforço de migração estão listados naTipos de carga de
trabalho inferidoseesforço de migraçãocolunas das páginas de recomendações de instâncias do EC2 e do
Auto Scaling grupos. Para obter mais informações, consulte Visualizando recomendações de instâncias do
EC2 (p. 53) e Visualizar recomendações do grupo do Auto Scaling (p. 66).
Índice
• Permissões obrigatórias (p. 39)
• Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de trabalho inferida (p. 39)

Permissões obrigatórias
Você deve ter as permissões apropriadas para gerenciar o status do recurso de tipo de carga de trabalho
inferido. Para obter mais informações, consulte Políticas para conceder acesso ao gerenciamento das
preferências de recomendação do Compute Optimizer (p. 15).

Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de
trabalho inferida
O recurso de tipo de carga de trabalho inferida está ativo por padrão. No entanto, você pode criar uma
preferência de recomendação para desativá-la. Você pode fazer isso usando o console do Compute
OptimizerAWS Command Line Interface(AWS CLI), eAWSSDKs. No console, você pode desativar o
recurso nas seguintes áreas, com cada uma fornecendo um nível diferente de desativação.
• Preferências de nível de conta- NoContapara uma conta individual, você pode desativar o recurso de
tipo de carga de trabalho inferida para todosAWSrecursos na conta que atendem à suaAWSCritérios
de região. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de
trabalho inferida no nível da conta (p. 40) adiante neste guia.
• Preferências de recomendação no nível da organização- NoContapara a conta de gerenciamento de
uma organização, você pode desativar o recurso de tipo de carga de trabalho inferida para todos os
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recursos em todas as contas de membro da organização que atendem à suaAWSCritérios de região.
Para obter mais informações, consulte Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de trabalho
inferida no nível da organização (p. 40) adiante neste guia.
Depois de desativar o recurso de tipo de carga de trabalho inferida, o Compute Optimizer parará de inferir
os tipos de carga de trabalho na próxima vez que as recomendações forem atualizadas. Isso pode levar
até 24 horas.

Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de trabalho
inferida no nível da conta
Use o procedimento a seguir para gerenciar o status do recurso de tipo de carga de trabalho inferida no
nível da conta. As preferências de recomendação criadas no nível da conta se aplicam a todos os recursos
dentro da conta que atendem à suaAWSCritérios de região.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasNo painel de navegação.
Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, oContasa página lista todas as
contas de membros da organização e preferências de recomendação. Se você estiver conectado a
uma conta autônoma, a página listará apenas as preferências de recomendação para sua conta.

3.

Se você estiver conectado à conta de gerenciamento de uma organização, escolha a conta para
a qual deseja gerenciar o status do recurso de tipo de carga de trabalho inferida. Em seguida,
escolhaExibir preferências. Se você estiver conectado a uma conta autônoma, pule para a etapa 4
deste procedimento.

4.

ORecomendaçõesseção da página lista as preferências atuais para a conta individual, se houver.
SelecioneEditenoRecomendaçõesseção da página.

5.

Conclua uma das seguintes etapas:

6.

• Para desativar o tipo de carga de trabalho inferida em um específicoAWSRegião, escolha
oAWSRegião noRegiãomenu suspenso e, em seguida, limpe oAtivaropção.
• Para ativar o tipo de carga de trabalho inferida em um específicoAWSRegião que você desativou
anteriormente, selecione oAtivaropção.
SelecioneSalvarpara salvar a preferência de recomendação atualizada para a conta.

Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de trabalho
inferida no nível da organização
Use o procedimento a seguir para gerenciar o status do recurso de tipo de carga de trabalho inferida no
nível da organização. As preferências de recomendação criadas no nível da organização se aplicam a
todos os recursos em todas as contas de membros da organização que atendem às suasAWSCritérios de
região.

Note
Essa opção está disponível somente para as contas de gerenciamento de uma organização que
optou por contas de membro no Compute Optimizer.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasNo painel de navegação.
Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, oContasa página lista todas
as contas de membros da organização. ORecomendaçõesda página lista as preferências que são
ativadas para todas as contas na organização, se houver.
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3.

SelecioneEditenoRecomendaçõesseção da página.

4.

Conclua uma das seguintes etapas:
• Para desativar o tipo de carga de trabalho inferida em um específicoAWSEm Region (Região),
escolha a região naAWSRegiãomenu suspenso e, em seguida, limpe oAtivoopção.

5.

• Para ativar o tipo de carga de trabalho inferida em um específicoAWSRegião que você desativou
anteriormente, selecione oAtivaropção.
SelecioneSalvarPara salvar a preferência de recomendação atualizada para todas as contas da
organização.

AWSRecomendações de instâncias baseadas em
gravidade
Ao visualizar as recomendações de instâncias do Amazon EC2 e do grupo Auto Scaling, você pode
ver o impacto sobre o preço e o desempenho da execução da carga de trabalho emAWSInstâncias
baseadas em Gravitação. Para isso, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferências de CPUDropdown.
Caso contrário, escolhaatualpara exibir recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura
da CPU que a instância atual. Para obter mais informações sobre a visualização de recomendações de
instâncias do Amazon EC2 e do grupo Auto Scaling, consulteVisualizando recomendações de instâncias
do EC2 (p. 53)eVisualizar recomendações do grupo do Auto Scaling (p. 66).

Note
OPreço atual,Preço recomendado,Diferença de preço,Diferença de preço (%), eEconomias
mensais estimadasas colunas são atualizadas para fornecer uma comparação de preços entre
o tipo de instância atual e o tipo de instância da preferência de arquitetura de CPU selecionada.
Por exemplo, se você escolherGraviton (aws-arm64), os preços são comparados entre o tipo de
instância atual e o tipo de instância baseado em Graviton recomendado.
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Visualização de contas e
preferências de recomendação
A página Contas do console do Compute Optimizer lista as preferências de recomendação que são
ativadas para a conta ou organização, comométricas de infraestrutura aprimoradas.
Para a conta de gerenciamento de uma organização, a página Contas também lista as contas
dos membros da sua organização e seu status de aceitação no Compute Optimizer. As contas de
gerenciamento podemopt in (p. 8)contas de membros da organização paraAWS Compute Optimizer.
Quando uma conta de membro é ativada, o Compute Optimizer analisa os recursos suportados pela conta
do membro para uma possível otimização.
Na página Contas do console do Compute Optimizer, é possível fazer o seguinte:
• Exibir preferências de recomendação (p. 42).
• Veja a aceitação e as preferências da conta (p. 43).
• Delegar uma conta de administrador (p. 44).
• Solucionar problemas de aceitação e preferências da conta (p. 45).

Visualizando preferências de recomendação para
uma conta autônoma
Use o procedimento a seguir para visualizar as preferências de recomendação para uma conta autônoma
do usando o console.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasno painel de navegação.
OPreferências em nível organizacional para métricas de infraestrutura aprimoradasa seção
da página lista as preferências que são ativadas para a conta individual, como as métricas de
infraestrutura aprimorada. Para obter mais informações sobre como ativar ou desativar a preferência
de recomendação de métricas de infraestrutura aprimorada, consulteMétricas de infraestrutura
aprimoradas (p. 30).
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Visualizar o status de aceitação das contas dos
membros de uma organização e suas preferências
de recomendação
Use o procedimento a seguir para ver as contas dos membros de uma organização que optaram pelo
Compute Optimizer e suas preferências de recomendação configuradas.

Note
Essa opção só está disponível para a conta de gerenciamento ou administrador delegado de uma
organização que optou por incluir contas de membros no Compute Optimizer.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasno painel de navegação.
OContasA página lista as contas dos membros da organização e seu status atual de aceitação do
Compute Optimizer. OStatus Opt-ineDescrição do statusas colunas descrevem o status de cada ID de
conta listado. Para solucionar problemas de falha na aceitação de contas, consultethe section called
“Solução de problemas de aceitação e preferências da conta” (p. 45).

3.

Para visualizar as preferências de recomendação para uma conta de membro, selecione a conta de
membro e escolhaExibir preferências.
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OMétricas de infraestrutura aprimoradasa seção da página lista as preferências de métricas de
infraestrutura aprimoradas que são ativadas para a conta individual. Para obter mais informações
sobre como ativar ou desativar a preferência de recomendação de métricas de infraestrutura
aprimorada, consulteMétricas de infraestrutura aprimoradas (p. 30).

Delegar uma conta de administrador
Você pode delegar uma conta de membro em sua organização como administrador do Compute Optimizer.
Um administrador delegado pode acessar e gerenciar as recomendações do Compute Optimizer. Um
administrador delegado também pode definir preferências de recomendação para toda a organização
sem a necessidade de acessar a conta de gerenciamento. A conta de gerenciamento controla a opção de
administrador delegado para sua organização. Cada organização só pode ter um administrador delegado
do Compute Optimizer de cada vez.
O administrador delegado pode obter e exportar recomendações, definir preferências de recomendação,
definir o status de aceitação da conta do membro e obter métricas de utilização projetadas.

Note
Você pode limitar o acesso do administrador delegado às ações do Compute Optimizer
configurando as permissões apropriadas do IAM na sua política de IAM. Para obter mais
informações, consulte:Políticas e permissões no IAM.
Para registrar ou atualizar uma conta como administrador delegado:
Console
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.
3.

SelecioneContasno painel de navegação.
NoOpção de inscrição da organização por conta, escolha o ID da conta que você deseja adicionar
como administrador delegado.

4.
5.

para oDelegado, escolhaRegistro como administrador delegado.
No prompt exibido, escolhaConfirmese você concordar com a alteração e adicionar o
administrador delegado.

1.
2.

Faça login como conta de gerenciamento de sua organização.
Abra a janela do terminal ou do prompt de comando.

CLI
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3.

Chame o seguinteOperação da API. Substituir123456789012com o ID de sua conta da.
aws organizations register-delegated-administrator \
--account-id 123456789012 \
--service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

Para remover uma conta-membro como administrador delegado:
Console
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneContasno painel de navegação.

3.

NoOpção de inscrição da organização por contaseção, escolha o ID da conta do administrador
delegado atual.

4.

para oDelegado, escolhaCancelar o registro como administrador delegado do.

5.

No prompt exibido, escolhaConfirmese você concordar com a alteração e remover o
administrador delegado.

1.
2.

Faça login como conta de gerenciamento de sua organização.
Abra a janela do terminal ou do prompt de comando.

3.

Chame a seguinte operação da API. Substituir123456789012com o ID de sua conta da.

CLI

aws organizations deregister-delegated-administrator \
--account-id 123456789012 \
--service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

Solução de problemas de preferências de aceitação
e recomendação de contas
Esta seção aborda a solução de problemas por que as contas podem não aceitar o Compute Optimizer
e por que as preferências de recomendação podem não ser exibidas ou salvas. As soluções fornecidas
nesta seção mostram como você pode mitigar esses problemas.

Falha ao criar função vinculada ao serviço
Descrição
As contas mostram umFailed (Com falha)status de aceitação e uma descrição deFalha ao criar função
vinculada ao serviço.
Causa
O Compute Optimizer usaAWS Identity and Access ManagementFunções vinculadas a serviços do (IAM).
Essas funções incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar todos os outrosServiços
da AWSem seu nome. Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (um usuário,
grupo ou função) crie uma função vinculada ao Compute Optimizer. O usuário que tentou se inscrever no
Compute Optimizer pode não ter as permissões necessárias para criar a função vinculada ao serviço.
Solução
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Adicione as permissões necessárias ao usuário que realiza o opt-in do Compute Optimizer. Para obter
mais informações, consultethe section called “Permissões da função vinculada ao serviço” (p. 16)

Falha ao habilitar o acesso confiável
Descrição
As contas mostram umFailed (Com falha)status de aceitação e uma descrição deFalha ao habilitar o
acesso confiável.
Causa
Você pode usaracesso confiávelpara permitir o Compute Optimizer para executar tarefas em sua
organização e suas contas em seu nome. Para obter mais informações sobreAWS Organizationsacesso
confiável, consulteO uso doAWS Organizationscom outrosAWSserviçosnoAWS OrganizationsGuia
do usuário do. Quando você opta por usar a conta de gerenciamento da sua organização e incluir
todas as contas dos membros da organização, o acesso confiável ao Compute Optimizer é ativado
automaticamente na conta da sua organização. O usuário que tentou se inscrever no Compute Optimizer
pode não ter as permissões necessárias para ativar o acesso confiável.
Solução
Adicione as permissões necessárias ao usuário que realiza o opt-in do Compute Optimizer. Para
obter mais informações, consulte:Permissões necessárias para habilitar o acesso confiávelnoAWS
OrganizationsGuia do usuário do. Depois de adicionar as permissões necessárias, opte pelo Compute
Optimizer novamente usando a conta de gerenciamento da sua organização e inclua todas as contas dos
membros da organização. Para obter mais informações, consultethe section called “Optar por aceitar sua
conta” (p. 9)

Falha ao obter ou atualizar as preferências de
recomendação de métricas de infraestrutura
aprimorada
Descrição
É exibido um banner que indica que o console do Compute Optimizer não conseguiu obter ou atualizar as
preferências de recomendação de métricas de infraestrutura aprimoradas.
Causa
Talvez você não tenha as permissões necessárias para visualizar ou atualizar as preferências de
recomendação.
Solução
Adicione as permissões necessárias ao usuário que visualizará ou editará as preferências de
recomendação. Para obter mais informações, consulte Políticas para conceder acesso ao gerenciamento
das preferências de recomendação do Compute Optimizer (p. 15).
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Visualizar oAWS Compute
Optimizerpainel de controle
Use o painel no console do Compute Optimizer para avaliar e priorizar as oportunidades de otimização
para os tipos de recursos compatíveis em sua conta. O painel exibe as seguintes informações, que são
atualizadas diariamente e geradas pela análise das especificações e métricas de utilização de seus
recursos.

Oportunidade de
A seção Oportunidade de poupança exibe o valor total estimado mensal em USD e a porcentagem
que você poderia economizar (com base na definição de preço da instância sob demanda) se você
implementar as recomendações do Compute Optimizer para recursos em sua conta. Ele também exibe a
economia mensal estimada por tipo de recurso. Se você preferir avaliar seus recursos para economia de
custos, priorize o tipo de recurso que tem a maior oportunidade de economia.

Important
Dados de oportunidades de poupança exigem que você opte pelo Cost Explorer, bem como
ativarReceba recomendações de recursos do Amazon EC2Na página de preferências do Cost
Explorer. Isso cria uma conexão entre o Cost Explorer e o Compute Optimizer. Com essa
conexão, o Cost Explorer gera estimativas de economia considerando o preço dos recursos
existentes, o preço dos recursos recomendados e os dados históricos de uso. A economia mensal
estimada reflete a economia em dólar projetada associada a cada uma das recomendações
geradas. Para obter mais informações, consulteHabilitar o Cost Explorer.eComo otimizar seus
custos com as recomendações de redimensionamentonoGuia do usuário do Cost Management.
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A poupança mensal estimada e a oportunidade de economia para instâncias individuais do EC2 estão
listadas na página de recomendações de instâncias do EC2, naEconomia mensal estimada (sob
demanda), eOportunidade de economia (%)colunas. Para obter mais informações, incluindo como as
economias mensais estimadas são calculadas, consulteEconomia mensal estimada e oportunidade de
poupança (p. 61).

Oportunidade de melhoria do
A seção Oportunidade de melhoria de desempenho exibe uma contagem e porcentagem dos recursos
em sua conta que o Compute Optimizer considerou estar em risco de não atender às necessidades de
desempenho da carga de trabalho. Ele também exibe as classificações de risco de desempenho por tipo
de recurso. Os recursos podem ter um risco de desempenho alto, alto, médio e muito baixo. Se você
preferir avaliar seus recursos para melhorias de desempenho, priorize os tipos de recursos que têm um
alto risco de desempenho.

O risco de desempenho atual para instâncias individuais do EC2 e grupos do Auto Scaling é listado
na página de detalhes da instância do EC2, sob aRisco de desempenho atualcoluna. Para obter mais
informações, consulteRisco de desempenho atual para instâncias do EC2 (p. 62).

Descobertas
A seção de descobertas exibe a contagem de classificações de descobertas e a porcentagem para tipos
de recursos em sua conta. O Compute Optimizer classifica instâncias do EC2, grupos de Auto Scaling e
funções do Lambda como sub-provisionadas, superprovisionadas ou otimizadas. Os volumes do Amazon
EBS são classificados como não otimizados ou otimizados. Para obter mais informações, consulte
Classificações de descobertas (p. 49) adiante neste guia.
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Classificações de descobertas
As classificações de descobertas no console do Compute Optimizer fornecem umat-a-glancevisualização
de como seus recursos funcionaram durante o período analisado. As classificações de descobertas
diferem com base no tipo de recurso. As classificações a seguir se aplicam a serviços e recursos
suportados pelo Compute Optimizer.

Classificações de localização de instâncias do EC2
Classificação

Descrição

Under-provisioned

Uma instância do EC2 será considerada subprovisionada quando
pelo menos uma especificação, como CPU, memória ou rede, não
atender aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho.
Instâncias do EC2 subprovisionadas podem gerar performance ruim
da aplicação.

Sobreprovisionado

Uma instância do EC2 será considerada superprovisionada quando
pelo menos uma especificação, como CPU, memória ou rede, puder
ser reduzida sem deixar de atender aos requisitos de desempenho
de sua carga de trabalho e quando nenhuma especificação estiver
subprovisionada. Instâncias do EC2 superprovisionadas podem
gerar custos desnecessários de infraestrutura.

Otimizado

Uma instância do EC2 será considerada otimizada quando todas as
especificações da instância, como CPU, memória e rede, atenderem
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e a
instância não estiver superprovisionada. Para instâncias otimizadas,
o Compute Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de
instância de nova geração.
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Note
Para instâncias, o Compute Optimizer gera motivos de descoberta que fornecem um
nível maior de detalhes sobre o motivo pelo qual uma instância foi considerada subprovisionada ou superprovisionada. Para obter mais informações, consulte Encontrar
motivos (p. 55)Visualizando recomendações de instâncias do EC2 (p. 53) no tópico.

Classificações de localização do grupo do Auto
Scaling
Classificação

Descrição

Não otimizado

Um grupo de Auto Scaling é considerado não otimizado quando o
Compute Optimizer identifica uma recomendação que pode fornecer
um melhor desempenho ou custo para sua carga de trabalho.

Otimizado

O grupo do Auto Scaling é considerado otimizado quando o Compute
Optimizer determina que o grupo está provisionado corretamente
para executar sua carga de trabalho, com base no tipo de instância
escolhido. Para grupos de Auto Scaling otimizados, o Compute
Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de instância de nova
geração.

Note
Para instâncias em grupos de Auto Scaling, o Compute Optimizer gera motivos de descoberta
que fornecem um nível maior de detalhes sobre o motivo pelo qual um grupo de Auto Scaling não
foi otimizado. Para obter mais informações, consulte Encontrar motivos (p. 55)Visualizando
recomendações de instâncias do EC2 (p. 53) no tópico.

Classificações de localização de volume do EBS
Classificação

Descrição

Não otimizado

Um volume do EBS será considerado não otimizado quando o
Compute Optimizer identifica um tipo de volume, tamanho de
volume ou especificação de IOPS que pode fornecer um melhor
desempenho ou custo para sua carga de trabalho.

Otimizado

Optimized (Otimizado) um volume do EBS será considerado
otimizado quando o Compute Optimizer determina que o volume
está provisionado corretamente para executar sua carga de trabalho,
com base no tipo de volume escolhido, no tamanho do volume e
na especificação de IOPS. Para recursos otimizados, o Compute
Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de volume de nova
geração.
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Localizando classificações de função Lambda
Classificação

Descrição

Não otimizado

Uma função do Lambda é considerada não otimizada quando o
Compute Optimizer identificou que sua memória configurada ou
potência de CPU (que é proporcional à memória configurada) está
subprovisionada ou superprovisionada. Nesse caso, o Compute
Optimizer gera uma recomendação que pode fornecer um melhor
desempenho ou custo para sua carga de trabalho.
Quando uma função não é otimizada, o Compute Optimizer
exibe um motivo de descoberta de qualquerMemória subprovisionadaouMemória superprovisionada.

Otimizado

Uma função do Lambda é considerada otimizada quando o Compute
Optimizer determina que sua memória configurada ou potência de
CPU (que é proporcional à memória configurada) é provisionada
corretamente para executar sua carga de trabalho.

Indisponível

O Compute Optimizer não conseguiu gerar uma recomendação para
a função. Isso pode ser porque a função não atendeu aorequisitos do
Compute Optimizer para funções do Lambda (p. 7), ou a função não
se qualifica para uma recomendação.
Para essa classificação de descoberta, o Compute Optimizer exibe
um dos seguintes motivos de descoberta:
• Dados insuficientesquando a função não tem dados métricos
suficientes para o Compute Optimizer gerar uma recomendação.
• Inconclusivoquando a função não se qualifica para uma
recomendação porque a função configurou memória maior
que 1.792 MB, ou o Compute Optimizer não pode gerar uma
recomendação com um alto grau de confiança.

Note
Funções com uma descoberta deIndisponívelNão estão
listados no console do Compute Optimizer.

Visualizar o painel do
Use o procedimento a seguir para visualizar o painel do e as descobertas de otimização para seus
recursos.
1.
2.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
SelecionePainelNo painel de navegação do.

3.

Por padrão, o painel exibe uma visão geral das descobertas de otimização paraAWSRecursos em
todosAWSRegiões na conta na qual você está conectado atualmente.
É possível executar as seguintes ações no painel do:
• Para visualizar as descobertas de otimização para recursos em outra conta, escolhaContaE
selecione um ID de conta diferente.
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Note
A capacidade de visualizar descobertas de otimização para recursos em outras contas
estará disponível somente se você estiver conectado a conta de gerenciamento de uma
organização, tiver optado por todas as contas-membros da organização e o acesso
confiável com o Compute Optimizer estiver ativado. Para obter mais informações,
consulte Contas suportadas pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer eAWS
Organizationsacesso confiável (p. 11).
• Para mostrar ou ocultar as seções de oportunidade de economia e oportunidade de melhoria de
desempenho do painel, escolha o ícone de engrenagem, escolha as seções que você deseja
mostrar ou ocultar e escolhaAplique.
• Para filtrar descobertas no painel para um ou maisAWSRegiões, insira o nome da região noFiltrar
por uma ou mais regiõescaixa de texto ou escolha uma ou mais regiões na lista suspensa exibida.
• Para limpar os filtros selecionados, escolhaLimpar filtrosao lado do filtro.
• Para ver as recomendações de otimização, escolha oExibir recomendaçõeslink para um dos tipos
de recursos exibidos ou escolha o número de recursos listados ao lado de uma classificação de
descobertas para exibir os recursos dessa classificação. Para obter mais informações, consulte
Exibir recomendações de recursos (p. 53).
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Exibir recomendações de recursos
Recomendações para o.AWSrecursos são exibidos nas seguintes páginas doAWS Compute
Optimizerconsole do .
• Orecomendações de recursosa página lista cada um dos recursos em execução, juntamente com a
principal recomendação gerada pelo Compute Optimizer.
• ODetalhes do recurso, que você pode acessar na página de recomendações, lista as três principais
opções de recomendação para um recurso específico, juntamente com gráficos de métricas de utilização
para o recurso.
As páginas de recomendações e detalhes do recurso estão disponíveis para cada um dos
seguintesAWSrecursos compatíveis com o Compute Optimizer:
• Instâncias do Amazon EC2- Para obter mais informações, consulteVisualizando recomendações de
instâncias do EC2 (p. 53).
• Grupos Auto Scaling- Para obter mais informações, consulteVisualizar recomendações do grupo do Auto
Scaling (p. 66).
• Volumes do Amazon EBS- Para obter mais informações, consulteVisualizar recomendações de volume
do Amazon EBS (p. 72).
• AWS Lambdafunções- Para obter mais informações, consulteExibir as recomendações da função do
Lambda (p. 76).

Visualizando recomendações de instâncias do EC2
AWS Compute OptimizerO gera recomendações de tipo de instância para instâncias do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2). As recomendações para suas instâncias do Amazon EC2 são exibidas nas
seguintes páginas do console do Compute Optimizer:
• ORecomendações de instâncias do EC2a página lista cada uma de suas instâncias atuais,
suasLocalizando classificações (p. 54),Encontrar motivos (p. 55),diferenças de
plataforma (p. 59), tipo de instância atual e preço por hora atual para o selecionadoOpção de
compra (p. 60). A principal recomendação do Compute Optimizer é listada ao lado de cada uma de
suas instâncias e inclui o tipo de instância recomendado, o preço por hora para a opção de compra
selecionada e a diferença de preço entre a instância atual e a recomendação. Use a página de
recomendações para comparar suas instâncias atuais com a principal recomendação, o que pode ajudálo a decidir se você deve aumentar ou reduzir o tamanho das instâncias.
• ODetalhes da instância do EC2, que você pode acessar na página de recomendações de instâncias
do EC2, lista até três recomendações de otimização para uma instância específica. Ele lista as
especificações para cada recomendação, suaRisco de desempenho (p. 61)e seus preços por hora
para a opção de compra selecionada. A página de detalhes também exibe gráficos de métricas de
utilização para a instância atual, sobrepostos com as métricas de utilização projetadas para as opções
de recomendação.
As recomendações são atualizadas diariamente. Eles são gerados pela análise das especificações e
métricas de utilização da instância atual durante um período dos últimos 14 dias, ou mais, se você ativar
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orecurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 30). Para obter mais informações, consulte
Métricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27).
Lembre-se de que o Compute Optimizer gera recomendações para instâncias do EC2 que atendem a um
conjunto específico de requisitos, recomendações podem levar até 12 horas para serem geradas e dados
métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte Recursos compatíveis
e requisitos (p. 3).
Índice
• Encontrando classificações (p. 54)
• Encontrar motivos (p. 55)
• AWSRecomendações de instâncias baseadas em gravidade (p. 58)
• Tipos de carga de trabalho inferidos (p. 58)
• Esforço de (p. 58)
• Diferenças de plataforma (p. 59)
• Preços e opções de compra (p. 60)
• Economia mensal estimada e oportunidade de poupança (p. 61)
• Risco de desempenho (p. 61)
• Risco de desempenho atual (p. 62)
• Gráficos de utilização (p. 62)
• Visualizando recomendações de instâncias do EC2 (p. 64)
• Visualizando detalhes da instância do EC2 (p. 65)

Encontrando classificações
ODescobertacoluna noRecomendações de instâncias do EC2a página fornece um resumo de como cada
uma de suas instâncias se executou durante o período analisado.
As classificações de descobertas a seguir se aplicam a instâncias do EC2.
Classificação

Descrição

Sub-provisionado

Uma instância do EC2 será considerada subprovisionada quando
pelo menos uma especificação, como CPU, memória ou rede, não
atender aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho.
Instâncias do EC2 subprovisionadas podem gerar performance ruim
da aplicação.

Sobreprovisionado

Over-provisioned (Superprovisionada) uma instância do EC2
será considerada superprovisionada quando pelo menos uma
especificação, como CPU, memória ou rede, puder ser reduzida sem
deixar de atender aos requisitos de desempenho de sua carga de
trabalho e quando nenhuma especificação estiver subprovisionada.
Instâncias do EC2 superprovisionadas podem gerar custos
desnecessários de infraestrutura.

Otimizado

Optimized (Otimizada) uma instância do EC2 será considerada
otimizada quando todas as especificações, como CPU, memória e
rede, atenderem aos requisitos de performance de sua workload e a
instância não estiver superprovisionada. Para instâncias otimizadas,
o Compute Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de
instância de nova geração.
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Encontrar motivos
OEncontrar motivoscoluna noRecomendações de instâncias do EC2eDetalhes da instância do EC2As
páginas mostram qual especificação de uma instância está subprovisionada ou com excesso de
provisionada.
Os seguintes motivos de descoberta se aplicam às instâncias:
Encontrar motivo

Descrição

CPU superprovisionada

A configuração da CPU da instância pode ser reduzida
enquanto ainda atende aos requisitos de desempenho
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise
doCPUUtilizationmétrica da instância atual durante o período
passado.

CPU sub-provisionada

A configuração da CPU da instância não atende aos requisitos de
desempenho de sua carga de trabalho e há um tipo de instância
alternativo que fornece melhor desempenho da CPU. Isso é
identificado pela análise doCPUUtilizationmétrica da instância
atual durante o período passado.

Memória superprovisionada

A configuração de memória da instância pode ser reduzida enquanto
ainda atende aos requisitos de desempenho da carga de trabalho.
Isso é identificado pela análise da métrica de utilização de memória
da instância atual durante o período de retrospecção.

Note
A utilização da memória é analisada apenas para
recursos que tenham o unificadoCloudWatchagente
instalado neles. Para obter mais informações,
consulteHabilitando a utilização da memória
com a AmazonCloudWatchAgentenoAWS
Compute OptimizerGuia do usuário do. Em
instâncias do Linux, o Compute Optimizer analisa
omem_used_percentMétrica do noCWAgentnamespace
ou o legadoMemoryUtilizationMétrica do noSystem/
LinuxNamespace. Em instâncias do Windows, o Compute
Optimizer analisa oMemory % Committed Bytes In
UseMétrica do noCWAgentNamespace.
Memória sub-provisionada

A configuração de memória da instância não atende aos requisitos
de desempenho de sua carga de trabalho e há um tipo de instância
alternativo que fornece melhor desempenho de memória. Isso é
identificado pela análise da métrica de utilização de memória da
instância atual durante o período de retrospecção.

Note
A utilização da memória é analisada apenas para
recursos que tenham o unificadoCloudWatchagente
instalado neles. Para obter mais informações,
consulteHabilitando a utilização da memória
com a AmazonCloudWatchAgentenoAWS
Compute OptimizerGuia do usuário do. Em
instâncias do Linux, o Compute Optimizer analisa
omem_used_percentMétrica do noCWAgentnamespace
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Encontrar motivo

Descrição
ou o legadoMemoryUtilizationMétrica do noSystem/
LinuxNamespace. Em instâncias do Windows, o Compute
Optimizer analisa oMemory % Committed Bytes In
UseMétrica do noCWAgentNamespace.

Taxa de transferência do EBS
superprovisionada

A configuração de throughput do EBS da instância pode ser
reduzida enquanto ainda atende aos requisitos de desempenho
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise
doVolumeReadByteseVolumeWriteBytesmétrica de volumes do
EBS anexados à instância atual durante o período passado.

Taxa de transferência do EBS
sub-provisionada

A configuração de throughput do EBS da instância não atende
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho
e há um tipo de instância alternativo que fornece melhor
desempenho de throughput do EBS. Isso é identificado pela análise
doVolumeReadByteseVolumeWriteBytesmétrica de volumes do
EBS anexados à instância atual durante o período passado.

IOPS do EBS
superprovisionadas

A configuração de IOPS do EBS da instância pode ser
reduzida enquanto ainda atende aos requisitos de desempenho
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise
doVolumeReadOpseVolumeWriteOpsMétricas de volumes do EBS
anexados à instância atual durante o período passado.

IOPS do EBS sub-provisionado

A configuração de IOPS do EBS da instância não atende
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho
e há um tipo de instância alternativo que fornece melhor
desempenho de IOPS do EBS. Isso é identificado pela análise
doVolumeReadOpseVolumeWriteOpsMétricas de volumes do EBS
anexados à instância atual durante o período passado.

Largura de banda de rede
superprovisionada

A configuração de largura de banda de rede da instância pode ser
reduzida enquanto ainda atende aos requisitos de desempenho
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise
doNetworkIneNetworkOut Métricas da instância atual durante o
período passado.

Largura de banda de rede
subprovisionada

A configuração de largura de banda de rede da instância não atende
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e há
um tipo de instância alternativo que fornece melhor desempenho
de largura de banda de rede. Isso é identificado pela análise
doNetworkIneNetworkOut Métricas da instância atual durante
o período passado. Esse motivo de descoberta acontece quando
oNetworkInouNetworkOuto desempenho de uma instância é
afetado.

Rede PPS superprovisionada

A configuração de PPS de rede (pacotes por segundo)
da instância pode ser dimensionada para baixo enquanto
ainda atende aos requisitos de desempenho de sua
carga de trabalho. Isso é identificado pela análise
doNetworkPacketsIneNetworkPacketsOutMétricas da
instância atual durante o período passado.
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Encontrar motivo

Descrição

Rede PPS sub-provisionada

A configuração de PPS de rede (pacotes por segundo) da instância
não atende aos requisitos de desempenho de sua carga de
trabalho e há um tipo de instância alternativo que fornece melhor
desempenho de PPS de rede. Isso é identificado pela análise
doNetworkPacketsIneNetworkPacketsOutMétricas da
instância atual durante o período passado.

IOPS de disco
superprovisionadas

A configuração de IOPS de disco da instância pode ser
reduzida enquanto ainda atende aos requisitos de desempenho
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise
doDiskReadOpseDiskWriteOpsMétricas da instância atual
durante o período passado.

IOPS de disco subprovisionadas

A configuração de IOPS de disco da instância não atende
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho
e há um tipo de instância alternativo que fornece melhor
desempenho de IOPS de disco. Isso é identificado pela análise
doDiskReadOpseDiskWriteOpsMétricas da instância atual
durante o período passado.

Taxa de transferência de disco
provisionada em excesso

A configuração da taxa de transferência de disco da instância
pode ser reduzida enquanto ainda atende aos requisitos de
desempenho de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela
análise doDiskReadByteseDiskWriteBytesMétricas da instância
atual durante o período passado.

Taxa de transferência de disco
subprovisionada

A configuração de throughput de disco da instância não atende
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e há
um tipo de instância alternativo que fornece melhor desempenho
de throughput de disco. Isso é identificado pela análise
doDiskReadByteseDiskWriteBytesMétricas da instância atual
durante o período passado.

Note
Para obter mais informações sobre métricas de instâncias do, consulteListar o
disponívelCloudWatchMétricas para as instânciasnoGuia do usuário do Amazon Elastic
Compute Cloud. Para obter mais informações sobre métricas de volume do EBS,
consulteAmazôniaCloudWatchMétricas para o Amazon EBSnoGuia do usuário do Amazon Elastic
Compute Cloud.
Você pode alterar as especificações de CPU, disco local, memória ou rede de uma instância alterando
o tipo da instância. Por exemplo, você pode alterar o tipo de instância de C5 para C5n para ajudar a
melhorar o desempenho da rede. Para obter mais informações, consulteAltere o guia de tipo de instância
do LinuxeAltere o guia de tipo de instância do WindowsnoGuias do usuário do EC2.
Você pode alterar as especificações de IOPS ou throughput de um volume do EBS usando o Amazon
EBS Elastic Volumes. Para obter mais informações, consulteVolumes elásticos do Amazon EBSnoGuia do
usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.
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AWSRecomendações de instâncias baseadas em
gravidade
Ao visualizar recomendações de instâncias do Amazon EC2, você pode ver o impacto sobre o preço
e o desempenho da execução da carga de trabalho emAWSInstâncias baseadas em Gravitação. Para
isso, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferência de arquitetura da CPUDropdown. Caso contrário,
escolhaatualpara exibir recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura da CPU que a
instância atual.

Note
OPreço atual,Preço recomendado,Diferença de preço,Diferença de preço (%), eEconomias
mensais estimadasas colunas são atualizadas para fornecer uma comparação de preços entre
o tipo de instância atual e o tipo de instância da preferência de arquitetura de CPU selecionada.
Por exemplo, se você escolherGraviton (aws-arm64), os preços são comparados entre o tipo de
instância atual e o tipo de instância baseado em Graviton recomendado.

Tipos de carga de trabalho inferidos
OTipos de carga de trabalho inferidoscoluna noRecomendações de instâncias do EC2a página lista os
aplicativos que podem estar em execução na instância, conforme inferido pelo Compute Optimizer. Ele
faz isso analisando os atributos de suas instâncias, como o nome da instância, as tags e a configuração.
Atualmente, o Compute Optimizer pode inferir se suas instâncias estão executando Amazon EMR, Apache
Cassandra, Apache Hadoop, Memcached, NGINX, PostgreSQL e Redis. Ao inferir os aplicativos em
execução em suas instâncias, o Compute Optimizer pode identificar o esforço de migrar suas cargas de
trabalho de tipos de instância baseados em x86 para baseado em ARMAWSTipos de instâncias Graviton.
Para obter mais informações, consulteEsforço de (p. 58)Na próxima seção deste guia.

Esforço de
OEsforço decoluna noRecomendações de instâncias do EC2eDetalhes das instâncias do EC2pages
lista o nível de esforço que pode ser necessário para migrar do tipo de instância atual para o tipo de
instância recomendado. Por exemplo, o esforço de migração éMédiose um tipo de carga de trabalho
não puder ser inferido, mas umAWSO tipo de instância Graviton é recomendado. O esforço de migração
éBaixose o Amazon EMR for o tipo de carga de trabalho inferida e umAWSO tipo de instância Graviton
é recomendado. O esforço de migração éMuito baixose os tipos de instância atual e recomendada forem
da mesma arquitetura de CPU. Para obter mais informações sobre como migrar de tipos de instância
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baseados em x86 para baseado em ARMAWSTipo de instâncias Graviton, consulteConsiderações
ao fazer a transição de cargas de trabalho paraAWSInstâncias do Amazon EC2 baseadas no
Graviton2noAWSGraviton Obtendo StargedGitHub.

Diferenças de plataforma
ODiferenças de plataformacoluna noDetalhes da instância do EC2a página descreve as diferenças entre
a instância atual e o tipo de instância recomendado. Você deve considerar as diferenças de configuração
antes de migrar suas cargas de trabalho da instância atual para o tipo de instância recomendado.
As diferenças de plataforma a seguir se aplicam a instâncias do EC2:
Diferença de plataforma

Descrição

Arquitetura

A arquitetura de CPU do tipo de instância recomendado é diferente
da do tipo de instância atual. Por exemplo, o tipo de instância
recomendado pode usar uma arquitetura de CPU Arm e o tipo de
instância atual pode usar outra, como x86. Antes de migrar, você
deve considerar recompilar o software em sua instância para a nova
arquitetura. Como alternativa, você pode alternar para uma Imagem
de máquina da Amazon (AMI) compatível com a nova arquitetura.
Para obter mais informações sobre a arquitetura de CPU para cada
tipo de instância, consulteTipos de instância do Amazon EC2.

Hypervisor

O hipervisor do tipo de instância recomendado é diferente do da
instância atual. Por exemplo, o tipo de instância recomendado pode
usar um hipervisor Nitro e a instância atual pode usar um hipervisor
Xen. Para obter informações sobre as diferenças que você deve
considerar entre esses hipervisores, consulteNitro Hypervisorseção
das Perguntas frequentes do Amazon EC2. Para obter mais
informações, consulteInstâncias criadas no Sistema NitronoGuia
do usuário do Linux Amazon EC2, ouInstâncias criadas no Sistema
NitronoGuia do usuário do Windows Amazon EC2.

Disponibilidade do
armazenamento de instâncias

O tipo de instância recomendado não oferece suporte a volumes de
armazenamento de instâncias, mas a instância atual oferece. Para
migrar, talvez seja necessário fazer backup dos dados nos volumes
do armazenamento de instâncias se quiser preservá-los. Para obter
mais informações, consulteComo faço backup de um volume de
armazenamento de instâncias na minha instância do Amazon EC2
para o Amazon EBS?noAWSBase de conhecimento do Premium
Support. Para obter mais informações, consulteRecursos de redes
e armazenamentoeArmazenamento de instâncias do Amazon
EC2noGuia do usuário do Linux Amazon EC2, ou consulteRecursos
de redes e armazenamentoeArmazenamento de instâncias do
Amazon EC2noGuia do usuário do Windows Amazon EC2.

Interface de rede

A interface de rede do tipo de instância recomendado é diferente
da instância atual. Por exemplo, o tipo de instância recomendado
pode usar rede aprimorada e a instância atual pode não. Para
habilitar a rede aprimorada para o tipo de instância recomendado,
você precisa instalar o driver Elastic Network Adapter (ENA) ou o
driver de Função Virtual Intel 82599. Para obter mais informações,
consulteRecursos de redes e armazenamentoeRede avançada no
LinuxnoGuia do usuário do Linux Amazon EC2, ouRecursos de
redes e armazenamentoeRede avançada no WindowsnoGuia do
usuário do Windows Amazon EC2.
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Diferença de plataforma

Descrição

Interface de armazenamento

A interface de armazenamento do tipo de instância recomendado
é diferente da instância atual. Por exemplo, o tipo de instância
recomendado usa uma interface de armazenamento NVMe e a
instância atual não. Para acessar volumes NVMe para o tipo de
instância recomendado, você precisará instalar ou atualizar o
driver NVMe. Para obter mais informações, consulteRecursos de
redes e armazenamentoeAmazon EBS e NVMe em instâncias do
LinuxnoGuia do usuário do Linux Amazon EC2, ouRecursos de
redes e armazenamentoeAmazon EBS e NVMe em instâncias do
WindowsnoGuia do usuário do Windows Amazon EC2.

Tipo de virtualização

O tipo de instância recomendado usa o tipo de virtualização de
máquina virtual de hardware (HVM) e a instância atual usa o tipo de
virtualização paravirtual (PV). Para obter mais informações sobre
as diferenças entre esses tipos de virtualização, consulteTipos de
virtualização da AMI em LinuxnoGuia do usuário do Linux Amazon
EC2, ouTipos de virtualização de AMI do WindowsnoGuia do usuário
do Windows Amazon EC2.

Preços e opções de compra
NoRecomendações de instâncias do EC2eDetalhes da instância do EC2páginas, você pode optar
por exibir os preços por hora para suas instâncias atuais e as instâncias recomendadas em diferentes
opções de compra do Amazon EC2. Por exemplo, você pode exibir o preço da instância atual e a
instância recomendada na opção Instâncias de reserva, opção de compra inicial padrão de um ano sem
antecedência. Use as informações de preços para ter uma ideia da diferença de preço entre a instância
atual e a instância recomendada.

Important
Os preços listados na página de recomendações podem não refletir os preços reais que você
paga pelas instâncias. Para obter mais informações sobre como encontrar o preço real de suas
instâncias atuais, consulteRelatórios de uso do Amazon EC2noGuia do usuário do Amazon
Elastic Compute Cloud.
As opções de compra a seguir podem ser selecionadas na página de recomendações:
• Instâncias sob demanda- Uma instância sob demanda é uma instância usada sob demanda. Você tem
pleno controle sobre o ciclo de vida dela — você decide quando executar, interromper, hibernar, iniciar,
reiniciar e encerrá-la. Não são necessários compromissos de longo prazo ou pagamentos antecipados.
Para obter mais informações sobre instâncias sob demanda, consulteInstâncias sob demandanoGuia do
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usuário do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações sobre definição de preço do,
consulteDefinição de preço de instâncias sob demanda do Amazon EC.
• Instâncias reservadas (compromisso padrão de um ano ou de três anos, sem adiantamento)- Instâncias
reservadas fornecem economias significativas nos custos do Amazon EC2 em comparação com a
definição de preço de instância sob demanda. As instâncias reservadas não são instâncias físicas,
mas um desconto na fatura aplicado na sua conta pelo uso de instâncias sob demanda. Para obter
mais informações sobre instâncias reservadas, consulteInstâncias reservadas donoGuia do usuário
do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações sobre definição de preço do,
consulteDefinição de preço de instância reservada do Amazon EC.
Para obter mais informações sobre as opções de compra do, consulteOpções de compra de
instâncianoGuia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Economia mensal estimada e oportunidade de
poupança
OEconomia mensal estimada (sob demanda)eEconomia mensal estimada (planos de RI e poupança)as
colunas listam as economias de custos mensais aproximadas que você experimentará migrando suas
cargas de trabalho do tipo de instância atual para o tipo de instância recomendado sob esses modelos
de preços. OOportunidade de economia (%)coluna lista a diferença de porcentagem entre o preço sob
demanda da instância atual e o preço do tipo de instância recomendado.

Important
Dados de oportunidades de poupança exigem que você opte pelo Cost Explorer, bem como
ativarReceba recomendações de recursos do Amazon EC2Na página de preferências do Cost
Explorer. Isso cria uma conexão entre o Cost Explorer e o Compute Optimizer. Com essa
conexão, o Cost Explorer gera estimativas de economia considerando o preço dos recursos
existentes, o preço dos recursos recomendados e os dados históricos de uso. A economia mensal
estimada reflete a economia de dólar projetada associada a cada uma das recomendações
geradas. Para obter mais informações, consulteHabilitar o Cost Explorer.eComo otimizar seus
custos com as recomendações de redimensionamentonoUser Guide.

Cálculo de economia mensal estimado
Para cada recomendação, calculamos o custo para operar uma nova instância usando o tipo de instância
recomendado. As economias mensais estimadas são calculadas com base no número de horas de
execução da instância atual e na diferença de taxas entre o tipo de instância atual e o tipo de instância
recomendado. A economia mensal estimada para instâncias exibidas no painel do Compute Optimizer é
uma soma da economia mensal estimada para todas as instâncias superprovisionadas na conta.

Risco de desempenho
ORisco de desempenhocoluna noDetalhes da instância do EC2a página define a probabilidade de cada
tipo de instância recomendado não atender às necessidades de recursos de sua carga de trabalho. O
Compute Optimizer calcula uma pontuação de risco de desempenho individual para cada especificação da
instância recomendada, incluindo CPU, memória, taxa de transferência do EBS, IOPS do EBS, throughput
de disco, IOPS de disco, throughput de rede e PPS de rede. O risco de desempenho da instância
recomendada é calculado como a pontuação máxima de risco de desempenho em todas as especificações
de recursos analisados.
Os valores variam de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Um risco de desempenho muito baixo
significa que a recomendação de tipo de instância está prevista para sempre fornecer capacidade
suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de validar se a recomendação
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atenderá aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho antes de migrar seu recurso. Decida
se deseja realizar a otimização para melhorar a performance, reduzir custos ou ambos. Para obter mais
informações, consulteAlterar o tipo de instâncianoGuia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Note
Na Compute Optimizer API, oAWS Command Line Interface(AWS CLI), e oAWSSDKs, o risco de
desempenho é medido em uma escala de0(muito baixo) para4(muito alto).

Risco de desempenho atual
ORisco de desempenho atualcoluna noRecomendações de instâncias do EC2a página define a
probabilidade de cada instância atual não atender às necessidades de recursos de sua carga de
trabalho. Os valores de risco de desempenho atuais variam de muito baixo, baixo, médio e alto. Um
risco de desempenho muito baixo significa que a instância atual está prevista para sempre fornecer
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
ODetalhes da instância do EC2a página exibe gráficos de métricas de utilização para sua instância atual.
Os gráficos exibem dados para o período analisado. Você pode alterar os gráficos para exibir dados das
últimas 24 horas, três dias, uma semana ou duas semanas. Se você ativar orecurso pago de métricas de
infraestrutura aprimoradas (p. 30), você pode ver três meses. Você também pode alterar a estatística dos
gráficos entre média e máxima.
Os seguintes gráficos de utilização são exibidos na página de detalhes:
Nome do gráfico

Descrição

Utilização da CPU (porcentagem)

O percentual de unidades de processamento do
EC2 alocadas usadas pela instância.
O gráfico de utilização da CPU inclui uma
comparação dos dados de utilização da CPU do
tipo de instância atual com o do tipo de instância
recomendado selecionado. A comparação
mostra qual seria a utilização da CPU se você
tivesse usado o tipo de instância recomendado
selecionado durante o período analisado. Essa
comparação pode ajudá-lo a identificar se o tipo
de instância recomendado está dentro do limite de
desempenho da carga de trabalho.
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Nome do gráfico

Descrição

Utilização de memória (porcentagem)

A porcentagem de memória alocada pelos
aplicativos e pelo sistema operacional conforme
usado.
O gráfico de utilização de memória inclui
uma comparação dos dados de utilização da
memória do tipo de instância atual com o do
tipo de instância recomendado selecionado. A
comparação mostra qual seria a utilização da
memória se você tivesse usado o tipo de instância
recomendado selecionado durante o período
analisado. Essa comparação pode ajudá-lo a
identificar se o tipo de instância recomendado
está dentro do limite de desempenho da carga de
trabalho.

Note
O gráfico de utilização da memória é
preenchido apenas para instâncias
que têm o unificadoCloudWatchagente
instalado neles. Para obter mais
informações, consulteColeta de
métricas e logs de instâncias do
Amazon EC2 e de servidores locais com
oCloudWatchAgentenoAmazôniaCloudWatchGuia
do usuário do.
Rede em (MIB/segundo)

O número de mebibytes (MiB) por segundo
recebidos em todas as interfaces de rede pela
instância.

Saída de rede (MIB/segundo)

O número de mebibytes (MiB) por segundo
enviados em todas as interfaces de rede pela
instância.

Pacotes de rede em (por segundo)

A quantidade de pacotes recebidos em todas as
interfaces de rede pela instância.

Pacotes de rede para saída (por segundo)

A quantidade de pacotes enviados em todas as
interfaces de rede pela instância.

Operações de leitura de disco (por segundo)

As operações de leitura concluídas por segundo
dos volumes de armazenamento de instâncias da
instância.

Operações de gravação em disco (por segundo)

As operações de gravação concluídas por segundo
dos volumes de armazenamento de instâncias da
instância.

Largura de banda de leitura de disco (MIB/
segundo)

Os mebibytes de leitura (MiB) por segundo dos
volumes de armazenamento de instâncias da
instância.

Largura de banda de gravação em disco (MIB/
segundo)

Os mebibytes de gravação (MiB) por segundo
dos volumes de armazenamento de instâncias da
instância.
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Nome do gráfico

Descrição

Operações de leitura do EBS (por segundo)

As operações de leitura concluídas por segundo de
todos os volumes do EBS anexados à instância.
Para instâncias de Xen, os dados são informados
apenas quando há atividades de leitura no volume.

Operações de gravação do EBS (por segundo)

As operações de gravação concluídas por segundo
para todos os volumes do EBS anexados à
instância.
Para instâncias de Xen, os dados são informados
apenas quando há atividades de gravação no
volume.

Largura de banda de leitura do EBS (MIB/segundo)

Os mebibytes de leitura (MiB) por segundo de
todos os volumes do EBS anexados à instância.

Largura de banda de gravação EBS (MIB/segundo)

Os mebibytes gravados (MiB) por segundo para
todos os volumes do EBS anexados à instância.

Visualizando recomendações de instâncias do EC2
Use o procedimento a seguir para acessar oRecomendações de instâncias do EC2e veja as
recomendações para suas instâncias atuais.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneInstâncias do EC2No painel de navegação do.
A página de recomendações lista as especificações e a localização de classificações de suas
instâncias atuais, juntamente com as especificações das instâncias recomendadas. As instâncias
atuais listadas são doAWSRegião atualmente selecionada, na conta selecionada.

3.

É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:
• Para ver o impacto sobre o preço e o desempenho da execução de sua carga de
trabalhoAWSInstâncias baseadas em gravidade, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferência de
arquitetura da CPUDropdown. Caso contrário, oatual(padrão) exibe recomendações baseadas no
mesmo fornecedor e arquitetura da CPU que a instância atual.
• Para filtrar recomendações para uma ou mais regiões da AWS, insira o nome da região na caixa
de texto Filter by one or more Regions (Filtrar por uma ou mais regiões) ou escolha uma ou mais
regiões na lista suspensa exibida.
• Para exibir recomendações para instâncias em outra conta, escolhaContaE, em seguida, selecione
um ID de conta diferente.

Note
A capacidade de exibir recomendações de recursos em outras contas estará disponível
somente se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma organização
e o acesso confiável com o Compute Optimizer estiver habilitado. Para obter mais
informações, consulte Contas suportadas pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute
Optimizer eAWS Organizationsacesso confiável (p. 11).
• Para limpar os filtros selecionados, escolhaLimpar filtrosao lado do filtro.
• Para alterar a opção de compra exibida, escolhaConfigurações(o ícone de engrenagem) e
escolhaInstâncias sob demanda,Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento,
ouInstâncias reservadas, padrão de 3 anos sem adiantamento.
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• Para acessar oDetalhes da instância do EC2Para uma instância específica, escolha a classificação
de localização listada ao lado da instância desejada.

Visualizando detalhes da instância do EC2
Use o procedimento a seguir para acessar oDetalhes da instância do EC2e exiba detalhes de uma
instância específica e suas recomendações.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneInstâncias do EC2No painel de navegação do.

3.

Escolha a classificação de descoberta listada ao lado da instância para a qual você deseja exibir
informações detalhadas.
A página de detalhes lista até três recomendações de otimização para a instância que você escolheu.
Ele lista as especificações da instância atual, as especificações e os riscos de desempenho das
instâncias recomendadas e os gráficos de métricas de utilização.

4.

Você pode executar as seguintes ações na página de detalhes:
• Para ver o impacto sobre o preço e o desempenho da execução de sua carga de
trabalhoAWSInstâncias baseadas em gravidade, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferência de
arquitetura da CPUDropdown. Caso contrário, oatual(padrão) exibe recomendações baseadas no
mesmo fornecedor e arquitetura da CPU que a instância atual.
• Ative o recurso de métricas de infraestrutura aprimoradas pagas para estender o período de lookback da análise de métricas para a instância do EC2 que você está visualizando até três meses
(em comparação com o padrão de 14 dias). Para obter mais informações, consulte Métricas de
infraestrutura aprimoradas (p. 30).
• Escolha uma opção de recomendação para exibir a comparação de utilização entre sua instância
atual e uma instância recomendada.
Os gráficos de métricas de utilização da instância atual são exibidos na parte inferior da página. A
linha azul sólida é a utilização da instância atual. A linha laranja pontilhada, exibida nos gráficos
de utilização da CPU e utilização da memória, é a utilização projetada da instância recomendada
selecionada se você tiver usado essa instância durante o período analisado.
• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolhaPeríodoe, depois, escolhaÚltimos 24
horas,Últimos 3 dias,Na semana passada, ouÚltimos 2 semanas. Se você ativar opreferência
de recomendações de métricas de infraestrutura aprimorada (p. 30), também é possível
escolherÚltimos 3 meses.
A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados em uma granularidade
maior, o que fornece um nível mais alto de detalhes.
• Para alterar o valor estatístico dos gráficos, escolhaEstatísticase, depois, escolhaMédiaouMáximo.
Você pode usar essa opção para determinar a utilização típica da instância de sua carga de trabalho
ao longo do tempo. Para exibir o valor mais alto observado durante o período especificado, Altere a
seleção paraMáximo. Isso permite que você determine o uso de instâncias de pico de sua carga de
trabalho ao longo do tempo.
• Para alterar a opção de compra exibida, escolhaConfigurações(o ícone de engrenagem) e
escolhaInstâncias sob demanda,Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento,
ouInstâncias reservadas, padrão de 3 anos sem adiantamento.
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Visualizar recomendações do grupo do Auto
Scaling
AWS Compute OptimizerO gera recomendações de tipo de instância para grupos do Amazon EC2 Auto
Scaling (Auto Scaling). As recomendações para seus grupos de Auto Scaling são exibidas nas seguintes
páginas doAWS Compute OptimizerConsole do :
• ORecomendações para grupos de Auto Scalinga página lista cada um dos seus grupos atuais do
Auto Scaling, seusEncontrar classificações (p. 66), tipo de instância atual, preço por hora atual
para o selecionadoOpção de compra (p. 68)e configuração atual. A principal recomendação do
Compute Optimizer é listada ao lado de cada um dos grupos do Auto Scaling e inclui o tipo de instância
recomendado, o preço por hora da opção de compra selecionada e a diferença de preço entre a
instância atual e a recomendação. Use a página de recomendações para comparar as instâncias atuais
dos grupos do Auto Scaling com a principal recomendação, o que pode ajudá-lo a decidir se você deve
aumentar ou reduzir o tamanho das instâncias.
• ODetalhes do grupo de Auto Scaling, que você pode acessar na página de recomendações de grupos
de Auto Scaling, lista até três recomendações de otimização para um grupo específico do Auto Scaling.
Ele lista as especificações para cada recomendação, suaRisco de desempenho (p. 69)e seus preços
por hora para a opção de compra selecionada. A página de detalhes também exibe gráficos de métricas
de utilização para o grupo Auto Scaling atual.
As recomendações são atualizadas diariamente. Eles são gerados pela análise das especificações e
métricas de utilização do grupo Auto Scaling atual durante um período dos últimos 14 dias, ou mais, se
você ativar orecurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 30). Para obter mais informações,
consulte Métricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27).
Tenha em mente que o Compute Optimizer gera recomendações para grupos de Auto Scaling que
atendem a um conjunto específico de requisitos, recomendações podem levar até 12 horas para serem
geradas e dados métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte
Recursos compatíveis e requisitos (p. 3).
Índice
• Encontrando classificações (p. 66)
• AWSRecomendações de instâncias baseadas em gravidade (p. 67)
• Tipos de carga de trabalho inferidos (p. 67)
• Esforço de (p. 68)
• Preços e opções de compra (p. 68)
• Economia mensal estimada e oportunidade de poupança (p. 69)
• Risco de desempenho (p. 69)
• Risco de desempenho atual (p. 70)
• Gráficos de utilização (p. 70)
• Visualizar recomendações de grupos do Auto Scaling (p. 71)
• Visualizando detalhes do grupo de Auto Scaling (p. 71)

Encontrando classificações
ODescobertacoluna noRecomendações para grupos de Auto Scalinga página fornece um resumo de como
cada um dos grupos do Auto Scaling se executou durante o período analisado.
As classificações de descobertas a seguir se aplicam a grupos de Auto Scaling.
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Classificação

Descrição

Não otimizado

Um grupo do Auto Scaling é considerado não otimizado quando o
Compute Optimizer identifica uma recomendação que pode fornecer
um melhor desempenho ou custo para sua workload.

Otimizado para o

Um grupo do Auto Scaling é considerado otimizado quando o
Compute Optimizer determina que o grupo está provisionado
corretamente para executar sua workload, com base no tipo de
instância escolhido. Para grupos do Auto Scaling otimizados, o
Compute Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de instância
de nova geração.

AWSRecomendações de instâncias baseadas em
gravidade
Ao exibir as recomendações do grupo Auto Scaling, você pode ver o impacto sobre o preço e o
desempenho da execução da carga de trabalho emAWSInstâncias baseadas em Gravitação. Para fazer
isso, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferência de arquitetura de CPUDropdown. Caso contrário,
escolhaatualpara exibir recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura da CPU que a
instância atual.

Note
OPreço atual,Preço recomendado,Diferença de preço,Diferença de preço (%), eEconomias
mensais estimadasas colunas são atualizadas para fornecer uma comparação de preços entre
o tipo de instância atual e o tipo de instância da preferência de arquitetura de CPU selecionada.
Por exemplo, se você escolherGraviton (aws-arm64), os preços são comparados entre o tipo de
instância atual e o tipo de instância baseado em Graviton recomendado.

Tipos de carga de trabalho inferidos
OTipos de carga de trabalho inferidoscoluna noRecomendações de grupos do Auto Scalinga página lista
os aplicativos que podem estar sendo executados em instâncias no grupo Auto Scaling, conforme inferido
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pelo Compute Optimizer. Ele faz isso analisando os atributos de instâncias no grupo Auto Scaling, como
o nome da instância, as tags e a configuração. Atualmente, o Compute Optimizer pode inferir se suas
instâncias estão executando Amazon EMR, Apache Cassandra, Apache Hadoop, Memcached, NGINX,
PostgreSQL e Redis. Ao inferir os aplicativos em execução em suas instâncias, o Compute Optimizer é
capaz de identificar o esforço de migrar suas cargas de trabalho de tipos de instância baseados em x86
para baseado em ARMAWSTipos de instâncias Graviton. Para obter mais informações, consulteEsforço
de (p. 68)Na próxima seção deste guia.

Esforço de
OEsforço decoluna noRecomendações para grupos de Auto ScalingeDetalhes dos grupos do Auto
Scalingpages lista o nível de esforço que pode ser necessário para migrar do tipo de instância atual
para o tipo de instância recomendado. Por exemplo, o esforço de migração éMédiose um tipo de
carga de trabalho não puder ser inferido, mas umAWSO tipo de instância Graviton é recomendado.
O esforço de migração éBaixose o Amazon EMR for o tipo de carga de trabalho inferida e umAWSO
tipo de instância Graviton é recomendado. O esforço de migração éMuito baixose os tipos de instância
atual e recomendada forem da mesma arquitetura de CPU. Para obter mais informações sobre como
migrar de tipos de instância baseados em x86 para baseado em ARMAWSTipo de instâncias Graviton,
consulteConsiderações ao fazer a transição de cargas de trabalho paraAWSInstâncias do Amazon EC2
baseadas em Graviton2noAWSGraviton Ficando StargedGitHub.

Preços e opções de compra
NoRecomendações de grupos do Auto ScalingeDetalhes do grupo de Auto Scalingpáginas, você pode
optar por exibir os preços por hora das instâncias atuais do EC2 em seus grupos do Auto Scaling e as
instâncias recomendadas em diferentes opções de compra do Amazon EC2. Por exemplo, você pode
exibir o preço da instância atual e a instância recomendada na opção Instâncias de reserva, opção de
compra inicial padrão de um ano sem antecedência. Use as informações de preços para ter uma ideia da
diferença de preço entre a instância atual e a instância recomendada.

Important
Os preços listados na página de recomendações podem não refletir os preços reais que você
paga por suas instâncias. Para obter mais informações sobre como encontrar o preço real de
suas instâncias atuais, consulteRelatórios de uso do Amazon EC2noGuia do usuário do Amazon
Elastic Compute Cloud.
As seguintes opções de compra podem ser selecionadas na página de recomendações:
• Instâncias sob demanda- Uma instância sob demanda é uma instância usada sob demanda. Você tem
pleno controle sobre o ciclo de vida dela — você decide quando executar, interromper, hibernar, iniciar,
reiniciar e encerrá-la. Não são necessários compromissos de longo prazo ou pagamentos antecipados.
Para obter mais informações sobre instâncias sob demanda, consulte.Instâncias sob demandanoGuia
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do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações sobre os preços da,
consulte.Definição de preço de instâncias on-demand do Amazon EC2.
• Instâncias reservadas (compromisso padrão de um ano ou de três anos, sem adiantamento)- As
instâncias reservadas proporcionam economias significativas nos custos do Amazon EC2 em
comparação com a definição de preço de instâncias sob demanda. As instâncias reservadas não
são instâncias físicas, mas um desconto na fatura aplicado na sua conta pelo uso de instâncias sob
demanda. Para obter mais informações sobre instâncias reservadas, consulte.Instâncias reservadas
donoGuia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações sobre os preços
da, consulte.Definição de preço de instâncias reservadas do Amazon EC.
Para obter mais informações sobre as opções de compra, consulte.Opções de compra de instâncianoGuia
do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Economia mensal estimada e oportunidade de
poupança
OEconomia mensal estimada (sob demanda)eEconomia mensal estimada (planos de RI e poupança)as
colunas listam as economias de custos mensais aproximadas que você experimentará migrando as cargas
de trabalho do grupo Auto Scaling do tipo de instância atual para o tipo de instância recomendado sob
esses modelos de preço. OOportunidade de economia (%)lista a diferença de porcentagem entre o preço
sob demanda das instâncias atuais no grupo Auto Scaling e o preço do tipo de instância recomendado.

Important
Dados de oportunidades de poupança exigem que você opte pelo Cost Explorer, bem como
ativarReceba recomendações de recursos do Amazon EC2Na página de preferências do Cost
Explorer. Isso cria uma conexão entre o Cost Explorer e o Compute Optimizer. Com essa
conexão, o Cost Explorer gera estimativas de economia considerando o preço dos recursos
existentes, o preço dos recursos recomendados e os dados históricos de uso. A economia
mensais estimadas reflete as economias projetadas em dólares associadas a cada uma das
recomendações geradas. Para obter mais informações, consulteHabilitar o Cost Explorer.eComo
otimizar seus custos com as recomendações de redimensionamentonoGuia do usuário do Cost
Management.

Cálculo estimado da economia mensal
Para cada recomendação, calculamos o custo para operar uma nova instância usando o tipo de instância
recomendado. As economias mensais estimadas são calculadas com base no número de horas em
execução para instâncias atuais no grupo Auto Scaling e na diferença de taxas entre o tipo de instância
atual e o tipo de instância recomendado. A economia mensal estimada para grupos de Auto Scaling
exibidos no painel do Compute Optimizer é uma soma da economia mensal estimada para todas as
instâncias superprovisionadas em grupos de Auto Scaling, na conta.

Risco de desempenho
ORisco de desempenhocoluna noDetalhes do grupo de Auto Scalinga página define a probabilidade
de cada tipo de instância recomendado não atender às necessidades de recursos de sua carga de
trabalho. O Compute Optimizer calcula uma pontuação de risco de desempenho individual para cada
especificação da instância recomendada, incluindo CPU, memória, taxa de transferência do EBS, IOPS
do EBS, throughput de disco, IOPS de disco, throughput de rede e PPS de rede. O risco de desempenho
da instância recomendada é calculado como a pontuação máxima de risco de desempenho em todas as
especificações de recursos analisados.
Os valores variam de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Um risco de desempenho muito baixo
significa que a recomendação de tipo de instância está prevista para sempre fornecer capacidade
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suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de validar se a recomendação
atenderá aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho antes de migrar seu recurso. Decida
se deseja realizar a otimização para melhorar a performance, reduzir custos ou ambos. Para obter mais
informações, consulteAlterar o tipo de instâncianoGuia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Note
Na Compute Optimizer API, oAWS Command Line Interface(AWS CLI), eAWSSDKs, o risco de
desempenho é medido em uma escala de0(muito baixo) para4(muito alto).

Risco de desempenho atual
ORisco de desempenho atualcoluna noRecomendações de grupos do Auto Scalinga página define a
probabilidade de cada grupo Auto Scaling atual não atender às necessidades de recursos de sua carga de
trabalho. Os valores atuais de risco de desempenho variam de muito baixo, baixo, médio e alto. Um risco
de desempenho muito baixo significa que o grupo Auto Scaling atual está previsto para sempre fornecer
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
ODetalhes do grupo de Auto Scalinga página exibe gráficos de métricas de utilização para instâncias
atuais no grupo. Os gráficos exibem dados para o período analisado (até 14 dias). Você pode alterar os
gráficos para exibir dados nas últimas 24 horas, três dias, uma semana ou duas semanas. Se você ativar
orecurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 30), você pode visualizar dados dos últimos
três meses.
Os seguintes gráficos de utilização são exibidos na página de detalhes:
Nome do gráfico

Descrição

Utilização média da CPU (porcentagem)

O percentual médio de unidades alocadas de
computação EC2 usadas por instâncias no grupo
de Auto Scaling.

Rede média em (MIB/segundo)

O número de mebibytes (MiB) por segundo
recebidos em todas as interfaces de rede por
instâncias no grupo de Auto Scaling.

Saída média de rede (MIB/segundo)

O número de mebibytes (MiB) por segundo
enviados em todas as interfaces de rede por
instâncias no grupo de Auto Scaling.
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Visualizar recomendações de grupos do Auto Scaling
Use o procedimento a seguir para acessar oRecomendações de grupos do Auto Scalinge exiba as
recomendações para os grupos atuais do Auto Scaling.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneGrupos Auto ScalingNo painel de navegação do.
A página de recomendações lista as especificações e a localização de classificações de seus grupos
de Auto Scaling, juntamente com as especificações dos grupos recomendados. Os grupos atuais do
Auto Scaling listados são doAWSRegião atualmente selecionada, na conta selecionada.

3.

É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:
• Para ver o impacto sobre o preço e o desempenho da execução de sua carga de
trabalhoAWSInstâncias baseadas em gravidade, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferência de
arquitetura de CPUDropdown. Caso contrário, oatual(padrão) exibe recomendações baseadas no
mesmo fornecedor e arquitetura da CPU que a instância atual.
• Para filtrar recomendações para uma ou mais regiões da AWS, insira o nome da região na caixa
de texto Filter by one or more Regions (Filtrar por uma ou mais regiões) ou escolha uma ou mais
regiões na lista suspensa exibida.
• Para exibir recomendações para instâncias em outra conta, escolhaContae selecione um ID de
conta diferente.

Note
A capacidade de visualizar recomendações para recursos em outras contas estará
disponível somente se você estiver conectado a conta de gerenciamento de uma
organização e o acesso confiável com o Compute Optimizer estiver ativado. Para obter
mais informações, consulte Contas suportadas pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute
Optimizer eAWS Organizationsacesso confiável (p. 11).
• Para limpar os filtros selecionados, escolhaLimpe filtrosao lado do filtro.
• Para alterar a opção de compra exibida, escolhaConfigurações(O ícone de engrenagem) e, depois,
escolhaInstâncias sob demanda,Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento,
ouInstâncias reservadas, padrão de 3 anos sem adiantamento.
• Para acessar oDetalhes do grupo de Auto Scalingpara um grupo de Auto Scaling específico,
escolha a classificação de descoberta listada ao lado do grupo desejado.

Visualizando detalhes do grupo de Auto Scaling
Use o procedimento a seguir para acessar oDetalhes do grupo de Auto Scalinge visualize detalhes de um
grupo específico e suas recomendações.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneGrupos Auto ScalingNo painel de navegação do.

3.

Escolha a classificação de descoberta listada ao lado do grupo Auto Scaling para o qual você deseja
exibir informações detalhadas.
A página de detalhes lista até três recomendações de otimização para o grupo Auto Scaling que você
escolheu. Ele lista as especificações das instâncias atuais no grupo Auto Scaling, as especificações e
os riscos de desempenho das instâncias recomendadas e os gráficos de métricas de utilização.

4.

Você pode executar as seguintes ações na página de detalhes:
• Para ver o impacto sobre o preço e o desempenho da execução de sua carga de
trabalhoAWSInstâncias baseadas em gravidade, escolhaGraviton (aws-arm64)noPreferência de
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arquitetura de CPUDropdown. Caso contrário, oatual(padrão) exibe recomendações baseadas no
mesmo fornecedor e arquitetura da CPU que a instância atual.
• Ative o recurso de métricas de infraestrutura avançadas pagas para estender o período de lookback da análise de métricas para o grupo Auto Scaling que você está visualizando até três meses
(em comparação com o padrão de 14 dias). Para obter mais informações, consulte Métricas de
infraestrutura aprimoradas (p. 30).
• Os gráficos de métricas de utilização da instância atual são exibidos na parte inferior da página. A
linha azul sólida é a utilização de instâncias atuais no grupo de Auto Scaling.
• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolhaPeríodoe, depois, escolhaÚltimas 24
horas,Últimos 3 dias,Na semana passada, ouÚltimas 2 semanas. Se você ativar opreferência
de recomendações de métricas de infraestrutura aprimorada (p. 30), você também pode
escolherÚltimos 3 meses.
A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados em uma granularidade
maior, o que fornece um nível mais alto de detalhes.
• Para alterar a opção de compra exibida, escolhaConfigurações(O ícone de engrenagem) e, depois,
escolhaInstâncias sob demanda,Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento,
ouInstâncias reservadas, padrão de 3 anos sem adiantamento.

Visualizar recomendações de volume do Amazon
EBS
AWS Compute OptimizerO gera recomendações de tipo de volume, tamanho do volume, IOPS e
throughput para volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). As recomendações para seus
volumes do EBS são exibidas nas seguintes páginas doAWS Compute OptimizerConsole do :
• ORecomendações de volumes do EBSa página lista cada um dos seus volumes atuais, seusEncontrar
classificações (p. 72), o tipo de volume atual e o preço por hora atual. A principal recomendação
do Compute Optimizer está listada ao lado de cada um de seus volumes e inclui o tipo de volume
recomendado, o tamanho do volume recomendado, as IOPS recomendadas, o preço mensal da
recomendação e a diferença de preço entre o volume atual e a recomendação. Use a página de
recomendações para comparar seus volumes atuais com a principal recomendação, o que pode ajudá-lo
a decidir se você deve aumentar ou diminuir o tamanho do volume.
• ODetalhes do volume do EBS, que você pode acessar na página de recomendações de volume do EBS,
lista até três recomendações de otimização para um volume específico. Ele lista as especificações para
cada recomendação, suaRisco de desempenho (p. 73)e seus preços mensais. A página de detalhes
também exibe gráficos de métricas de utilização para o volume atual.
As recomendações são atualizadas diariamente. Eles são gerados pela análise das especificações
e métricas de utilização do volume atual durante um período dos últimos 14 dias. Para obter mais
informações, consulte Métricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27).
Lembre-se de que o Compute Optimizer gera recomendações para volumes do EBS que atendem a um
conjunto específico de requisitos, recomendações podem levar até 12 horas para serem geradas e dados
métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte Recursos compatíveis
e requisitos (p. 3).

Como encontrar classificações
ODescobertacoluna noRecomendações de volumes do EBSa página fornece um resumo de como cada
um dos seus volumes se executou durante o período analisado.
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As classificações de descobertas a seguir se aplicam aos volumes do EBS.
Classificação

Descrição

Não otimizado

O volume do EBS é considerado não otimizado quando o Compute
Optimizer identifica um tipo de volume, tamanho do volume ou
especificação de IOPS que pode fornecer um melhor desempenho
ou custo para sua carga de trabalho.

Otimizado

O volume do EBS é considerado otimizado quando o Compute
Optimizer determina que o volume está provisionado corretamente
para executar sua carga de trabalho, com base no tipo de volume
escolhido, no tamanho do volume e na especificação de IOPS.
Para recursos otimizados, o Compute Optimizer às vezes pode
recomendar um tipo de volume de nova geração.

Economia mensal estimada e oportunidade de
poupança
OEconomia mensal estimada (sob demanda)lista as economias de custos mensais aproximadas que
você experimentará migrando seus volumes do EBS das especificações atuais para as especificações
recomendadas. OOportunidade de economia (%)coluna lista a diferença percentual entre o preço sob
demanda da especificação de volume atual do EBS e o preço da especificação de volume recomendada.

Important
Dados de oportunidades de poupança exigem que você opte pelo Cost Explorer, bem como
ativarReceba recomendações de recursos do Amazon EC2Na página de preferências do
Cost Explorer. Isso cria uma conexão entre o Cost Explorer e o Compute Optimizer. Com
essa conexão, o Cost Explorer gera estimativas de economia considerando o preço dos
recursos existentes, o preço dos recursos recomendados e os dados históricos de uso. As
economias mensais estimadas refletem a economia de dólar projetada associada a cada uma das
recomendações geradas. Para obter mais informações, consulteHabilitar o Cost Explorer.eComo
otimizar seus custos com as recomendações de redimensionamentonoGuia do usuário do Cost
Management.

Cálculo de economia mensal estimado
Para cada recomendação, calculamos o custo para operar um novo volume do EBS usando as
especificações de volume recomendadas. A economia mensal estimada é calculada com base no número
de horas de execução do volume atual e na diferença de taxas entre as especificações do volume atual e
as especificações de volume recomendadas. A economia mensal estimada para volumes do EBS exibida
no painel Compute Optimizer é uma soma da economia mensal estimada para todos os volumes do EBS
na conta com uma classificação de descoberta deNão otimizado.

Risco de desempenho
ORisco de desempenhocoluna noDetalhes do volume do EBSa página define a probabilidade de cada
recomendação de volume do EBS não atender às necessidades de recursos de sua carga de trabalho. O
Compute Optimizer calcula uma pontuação de risco de desempenho individual para cada especificação
da recomendação de volume do EBS, incluindo tipo de volume, tamanho do volume, IOPS de linha de
base, IOPS de intermitência, taxa de transferência de linha de base e throughput de intermitência. O risco
de desempenho da recomendação de volume do EBS é calculado como a pontuação máxima de risco de
desempenho nas especificações de recursos analisados.

73

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Risco de desempenho atual

Os valores variam de muito baixos, baixos, médios, altos e muito altos. Um risco de desempenho muito
baixo significa que a recomendação de volume do EBS está prevista para sempre fornecer capacidade
suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de validar se a recomendação
atenderá aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho antes de migrar seu recurso. Decida
se deseja realizar a otimização para melhorar a performance, reduzir custos ou ambos. Para obter mais
informações, consulteSolicitar modificações nos volumes do EBSnoGuia do usuário do Amazon Elastic
Compute Cloud.

Risco de desempenho atual
ORisco de desempenho atualcoluna noRecomendações de volumes do EBSa página define a
probabilidade de cada volume do EBS atual não atender às necessidades de recursos de sua carga de
trabalho. Os valores de risco de desempenho atuais variam de muito baixos, baixos, médios e altos.
Um risco de desempenho muito baixo significa que o volume atual está previsto para sempre fornecer
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
ODetalhes do volume do EBSa página exibe gráficos de métricas de utilização para o volume atual. Os
gráficos exibem dados para o período analisado (até 14 dias). É possível alterar os gráficos para exibir
dados das últimas 24 horas, três dias, uma semana ou duas semanas. Você também pode alterar a
estatística dos gráficos entre média e máxima.
Os seguintes gráficos de utilização são exibidos na página de detalhes:
Nome do gráfico

Descrição

Operações de leitura (por segundo)

As operações de leitura concluídas por segundo
para o volume atual do EBS.
Para instâncias de Xen, os dados são informados
apenas quando há atividades de leitura no volume.

Operações de gravação (por segundo)

As operações de gravação concluídas por segundo
para o volume atual do EBS.
Para instâncias de Xen, os dados são informados
apenas quando há atividades de gravação no
volume.

Largura de banda de leitura (KIB/segundo)

Os kibibytes de leitura (KiB) por segundo do
volume atual do EBS.

Largura de banda de gravação (KIB/segundo)

Os kibibytes escritos (KiB) por segundo para o
volume atual do EBS.

Saldo de intermitência (percentual)

A porcentagem de créditos de E/S restantes no
bucket de intermitência para o volume do EBS
atual.
Essa métrica é exibida somente para SSD de
uso geral (gp2) volumes no console do Compute
Optimizer.
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Visualizar recomendações de volumes do EBS
Use o procedimento a seguir para acessar oRecomendações de volumes do EBSe veja as
recomendações para seus volumes atuais.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneVolumes do EBSNo painel de navegação.
A página de recomendações lista as especificações e a localização de classificações de seus
volumes, juntamente com as especificações dos volumes recomendados. Os volumes atuais listados
são doAWSRegião atualmente selecionada, na conta selecionada.

3.

É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:
• Para filtrar recomendações para uma ou mais regiões da AWS, insira o nome da região na caixa
de texto Filter by one or more Regions (Filtrar por uma ou mais regiões) ou escolha uma ou mais
regiões na lista suspensa exibida.
• Para exibir recomendações de volumes em outra conta, escolhaContae, depois, selecione um ID de
conta diferente.

Note
A capacidade de exibir recomendações de recursos em outras contas-estará disponível
somente se você estiver conectado a conta de gerenciamento de uma organização e o
acesso confiável com o Compute Optimizer estiver ativado. Para obter mais informações,
consulte Contas suportadas pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer eAWS
Organizationsacesso confiável (p. 11).
• Para limpar os filtros selecionados, escolhaLimpar filtrosao lado do filtro.
• Para acessar oDetalhes do volume do EBSpara um volume específico, escolha a classificação de
descoberta listada ao lado do volume desejado.
Quando estiver pronto, use o Amazon EBS Elastic Volumes para modificar a configuração de seus
volumes. Para obter mais informações, consulteVolumes elásticos do Amazon EBSnoGuia do usuário
do Amazon Elastic Compute Cloud.

Visualizar detalhes do volume do EBS
Use o procedimento a seguir para acessar oDetalhes do volume do EBSe visualize detalhes de um volume
específico e suas recomendações.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneVolumes do EBSNo painel de navegação.

3.

Escolha a classificação de descoberta listada ao lado do volume para o qual você deseja exibir
informações detalhadas.
A página de detalhes lista até três recomendações de otimização para o volume que você escolheu.
Ele lista as especificações do volume atual, as especificações e os riscos de desempenho dos
volumes recomendados e os gráficos métricos de utilização.

4.

Você pode executar as seguintes ações na página de detalhes:
• Escolha uma opção de recomendação para visualizar a comparação de utilização entre o volume
atual e um volume recomendado.
Os gráficos de métricas de utilização do volume atual são exibidos na parte inferior da página.
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• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolhaPeríodoe, depois, escolhaÚltimas 24
horas,Últimos 3 dias,Na semana passada, ouÚltimas 2 semanas.
Escolher um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados em uma granularidade maior,
o que fornece um nível mais alto de detalhes.
• Para alterar o valor estatístico dos gráficos, escolhaEstatísticase, depois, escolhaMédiaouMáximo.
Você pode usar essa opção para determinar a utilização típica do volume de sua carga de trabalho
ao longo do tempo. Para visualizar o valor mais alto observado durante o período especificado,
altere a seleção paraMáximo. Isso permite determinar o uso de volume máximo de sua carga de
trabalho ao longo do tempo.
Quando estiver pronto, use o Amazon EBS Elastic Volumes para modificar a configuração de seus
volumes. Para obter mais informações, consulteVolumes elásticos do Amazon EBSnoGuia do usuário
do Amazon Elastic Compute Cloud.

Exibir as recomendações da função do Lambda
AWS Compute Optimizergera recomendações de tamanho de memória paraAWS LambdaFunções do . As
recomendações para suas funções são exibidas nas seguintes páginas do console do Compute Optimizer:
• ORecomendações de funções do Lambdaa página lista cada uma de suas funções atuais,
suasEncontrar classificações (p. 76), encontrando motivos, memória configurada atual, uso atual e
custo atual. A principal recomendação do Compute Optimizer está listada ao lado de cada uma de suas
funções e inclui a memória configurada recomendada, o custo recomendado e a diferença de preço
entre sua função atual e a recomendação. Observe que o custo recomendado é um intervalo que é
exibido sob aCusto recomendado (alto)eCusto recomendado (baixo)colunas no console. Use a página
de recomendações para comparar suas funções atuais com a principal recomendação, o que pode
ajudá-lo a decidir se você deve aumentar ou reduzir o tamanho da memória configurada da sua função.
• ODetalhes da função do Lambda, que você pode acessar a partir da página de recomendações
da função do Lambda, lista a recomendação de otimização superior para uma função. Ele lista a
configuração da função atual e a opção de recomendação. A página de detalhes também exibe gráficos
de métricas de utilização para a função atual.
As recomendações são atualizadas diariamente. Eles são gerados pela análise das especificações
e métricas de utilização da função atual durante um período dos últimos 14 dias. Para obter mais
informações, consulte Métricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27).
Tenha em mente que o Compute Optimizer gera recomendações para funções do Lambda que atendem
a um conjunto específico de requisitos, recomendações podem levar até 12 horas para serem geradas
e dados métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte Recursos
compatíveis e requisitos (p. 3).

Encontrar classificações
ODescobertacoluna noRecomendações de funções do Lambdaa página fornece um resumo de como cada
uma de suas funções foi executada durante o período analisado.
As classificações de descobertas a seguir se aplicam às funções do Lambda.
Classificação

Descrição

Não otimizado

Uma função do Lambda é considerada não otimizada quando o
Compute Optimizer identificou que sua memória configurada ou
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Classificação

Descrição
potência de CPU (que é proporcional à memória configurada) está
subprovisionada ou superprovisionada. Nesse caso, o Compute
Optimizer gera uma recomendação que pode fornecer um melhor
desempenho ou custo para sua carga de trabalho.
Quando uma função não é otimizada, o Compute Optimizer
exibe um motivo de descoberta de qualquerMemória subprovisionadaouMemória superprovisionada.

Otimizado

Uma função Lambda é considerada otimizada quando o Compute
Optimizer determina que sua memória configurada ou potência de
CPU (que é proporcional à memória configurada) está provisionada
corretamente para executar sua carga de trabalho.

Indisponível

O Compute Optimizer não conseguiu gerar uma recomendação para
a função. Isso pode ser porque a função não atendeu aorequisitos do
Compute Optimizer para funções do Lambda (p. 7), ou a função não
se qualifica para uma recomendação.
Para essa classificação de descoberta, o Compute Optimizer exibe
um dos seguintes motivos de descoberta:
• Dados insuficientesquando a função não tem dados métricos
suficientes para o Compute Optimizer gerar uma recomendação.
• Inconclusivoquando a função não se qualifica para uma
recomendação porque a função configurou memória maior
que 1.792 MB, ou o Compute Optimizer não pode gerar uma
recomendação com um alto grau de confiança.

Note
Funções com uma descoberta deIndisponívelNão estão
listados no console do Compute Optimizer.

Economia mensal estimada e oportunidade de
poupança
OEconomia mensal estimada (sob demanda)lista a economia mensal aproximada de custos que você
experimentará migrando suas cargas de trabalho da especificação de memória da função Lambda atual
para a especificação de memória recomendada. OOportunidade de economia (%)coluna lista a diferença
percentual entre o preço sob demanda da especificação de memória da função Lambda atual e o preço da
especificação de memória de função Lambda recomendada.

Important
Dados de oportunidades de poupança exigem que você opte pelo Cost Explorer, bem como
ativarReceba recomendações de recursos do Amazon EC2Na página de preferências do
Cost Explorer. Isso cria uma conexão entre o Cost Explorer e o Compute Optimizer. Com
essa conexão, o Cost Explorer gera estimativas de economia considerando o preço dos
recursos existentes, o preço dos recursos recomendados e os dados históricos de uso. A
economia mensais estimadas refletem a economia de dólar projetada associada a cada uma das
recomendações geradas. Para obter mais informações, consulteHabilitar o Cost Explorer.eComo
otimizar seus custos com as recomendações de redimensionamentonoGuia do usuário do Cost
Management.
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Cálculo de economia mensal estimado
Para cada recomendação, calculamos o custo para operar uma nova função Lambda usando a
especificação de memória recomendada. A economia mensais estimadas são calculadas com base
no número de horas de execução para a função do Lambda atual e na diferença de taxas entre a
especificação de memória atual e a especificação de memória recomendada. A economia mensal
estimada para as funções do Lambda exibida no painel Compute Optimizer é uma soma da economia
mensal estimada para todas as funções do Lambda na conta com uma classificação de descoberta deNão
otimizado.

Risco de desempenho atual
ORisco de desempenho atualcoluna noRecomendações de funções do Lambdapage define a
probabilidade de cada função do Lambda atual não atender às necessidades de recursos de sua carga
de trabalho. Os valores de risco de desempenho atuais variam de muito baixos, baixos, médios e altos.
Um risco de desempenho muito baixo significa que a função atual do Lambda está prevista para sempre
fornecer capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você
considerar a recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
ODetalhes da função do Lambdapage exibe gráficos de métricas de utilização para sua função atual. Os
gráficos exibem dados para o período analisado (até 14 dias). É possível alterar os gráficos para exibir
dados das últimas 24 horas, três dias, uma semana ou duas semanas.
Os seguintes gráficos de utilização são exibidos na página de detalhes:
Nome do gráfico

Descrição

Duração (milissegundos)

quantidade de tempo que o código da função gasta
processando um evento.

Erros (contagem)

o número de invocações que resultam em um erro
de função. Os erros de função incluem exceções
lançadas pelo código e exceções lançadas pelo
tempo de execução do Lambda. O tempo de
execução retorna um erro para problemas como
tempos limite e erros de configuração.

Invocações (contagem)

o número de vezes que o código da função foi
executado, incluindo execuções bem-sucedidas e
execuções que resultam em um erro de função.

Exibir as recomendações da função do Lambda
Use o procedimento a seguir para acessar oRecomendações de funções do Lambdae veja as
recomendações para suas funções atuais.
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

SelecioneFunções do LambdaNo painel de navegação do.
A página de recomendações lista as especificações e localizando classificações de suas funções,
juntamente com as especificações das funções recomendadas. As funções atuais listadas são
doAWSRegião atualmente selecionada, na conta selecionada.
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3.

É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:
• Para filtrar recomendações para uma ou mais regiões da AWS, insira o nome da região na caixa
de texto Filter by one or more Regions (Filtrar por uma ou mais regiões) ou escolha uma ou mais
regiões na lista suspensa exibida.
• Para exibir recomendações de funções em outra conta, escolhaContae, depois, selecione um ID de
conta diferente.

Note
A capacidade de visualizar as recomendações para recursos em outras contas estará
disponível somente se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma
organização e o acesso confiável com o Compute Optimizer estiver habilitado. Para obter
mais informações, consulte Contas suportadas pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute
Optimizer eAWS Organizationsacesso confiável (p. 11).
• Para limpar os filtros selecionados, escolhaLimpar filtrosao lado do filtro.
• Para acessar oDetalhes da função do Lambdapara uma função específica, escolha a classificação
de descoberta listada ao lado da função desejada.
Modifique a memória configurada da função do Lambda quando estiver pronto. Para obter
mais informações, consulteConfigurar memória de funções do LambdanoAWS LambdaGuia do
desenvolvedor.

Exibir detalhes da função do Lambda
Use o procedimento a seguir para acessar oDetalhes da função do Lambdae visualize detalhes de uma
função específica e suas recomendações.
1.
2.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
SelecioneFunções do LambdaNo painel de navegação do.

3.

Escolha a classificação de descoberta listada ao lado da função para a qual você deseja exibir
informações detalhadas.
A página de detalhes lista a principal recomendação de otimização para a função que você escolheu.
Ele lista as especificações de sua função atual, a configuração de função recomendada e os gráficos
métricos de utilização.

4.

É possível executar as seguintes ações na página de detalhes:
• Escolha uma opção de recomendação para visualizar a comparação de utilização entre sua função
atual e uma função recomendada.
Os gráficos de métricas de utilização para sua função atual são exibidos na parte inferior da página.
• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolhaPeríodoe, depois, escolhaÚltimos 24
horas,Últimos 3 dias,Na semana passada, ouÚltimos 2 semanas.
A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados em uma granularidade
maior, o que fornece um nível mais alto de detalhes.
Modifique a memória configurada da função do Lambda quando estiver pronto. Para obter
mais informações, consulteConfigurar memória de funções do LambdanoAWS LambdaGuia do
desenvolvedor.
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Exportar recomendações
Você pode exportar suas recomendações para registrá-las ao longo do tempo e compartilhar os dados
com outras pessoas. As recomendações são exportadas em um arquivo com valores separados por
vírgula (.csv) e seus metadados em um JavaScript Arquivo Object Notation (.json), para um bucket
existente do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que você especificar.
Índice
• Restrições (p. 80)
• Requisitos de permissão do bucket do Amazon S3 (p. 80)
• Exportar recomendações (p. 81)
• Visualizar trabalhos de exportação (p. 82)
• Arquivos exportados (p. 83)
• Solução de problemas de trabalhos de exportação com falha (p. 125)

Restrições
As seguintes restrições são aplicáveis ao exportar recomendações:
• Você pode ter apenas um trabalho de exportação de recomendações em andamento para cada tipo
de recurso e para cadaAWSRegião : Confirme se todos os trabalhos de exportação anteriores foram
concluídos antes de criar um novo trabalho de exportação. Para obter mais informações sobre como
visualizar os trabalhos de exportação, incluindo aqueles que estão em andamento, consulteVisualizar
trabalhos de exportação (p. 82).
• Recomendações para cada tipo de recurso e em cada umAWSRegião, são exportadas em arquivos.csv
separados. Não é possível exportar recomendações de vários tipos de recursos e regiões para um único
arquivo.
• Grandes trabalhos de exportação podem demorar um pouco para serem concluídos. Considere limitar
as colunas de recomendação que você inclui no trabalho de exportação. Além disso, se sua conta for a
conta de gerenciamento de uma organização, considere limitar o número de contas de membro a serem
incluídas em seu trabalho de exportação.

Requisitos de permissão do bucket do Amazon S3
Você deve criar o bucket do S3 de destino para sua exportação de recomendações antes de criar o
trabalho de exportação. O Compute Optimizer não cria o bucket do S3 para você. O bucket do S3
especificado para os arquivos de exportação de recomendações não pode ser acessível publicamente
e não pode ser configurado como umPagamento pelo solicitantebalde. Depois de criar o bucket do S3,
confirme se ele tem a política de permissões necessária para permitir que o Compute Optimizer grave
os arquivos de exportação nele. Se você planeja especificar um prefixo de objeto ao criar o trabalho de
exportação de recomendações, deverá incluir o prefixo do objeto na política que você adiciona ao bucket
do S3. Para obter mais informações, consulte Política de bucket do Amazon S3 para oAWS Compute
Optimizer (p. 22).
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Exportar recomendações
Use o procedimento a seguir para exportar as recomendações.

Para exportar as recomendações
1.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.

2.

No painel de navegação, escolha um tipo de recurso. Por exemplo, escolhaInstâncias do EC2,Grupos
Auto Scaling,Volume do EBS, ouFunção do Lambda.
NoRecomendações do, escolha oAçãomenu suspenso e escolhaRecomendações de exportação.
NoRecomendações de exportaçãopágina, emExportar configurações de destino, especifique o
seguinte:

3.
4.

5.

a.
b.

para oRegião, especifique umAWSRegião para sua exportação.
para oNome do bucket do S3 de destino, especifique o nome de um bucket do S3 existente na
região especificada.

c.
d.

(Opcional) EscolhaAdicionar regiãopara exportar as recomendações para outroAWSRegião :
(Opcional) EscolhaRemoverao lado de uma região especificada e um nome de bucket do S3 para
remover o destino do trabalho de exportação.

e.

(Opcional) ParaPrefixo de objeto, especifique um prefixo a ser usado no bucket do S3 de destino
para todos os arquivos de exportação. O prefixo é uma opção adicional para a chave do objeto
do S3 que organiza os arquivos de exportação no seu bucket do S3. Por exemplo, é possível
especificar um prefixo de data (como2020/april), um prefixo de tipo de recurso (comoec2instances) ou uma combinação de ambos (por exemplo,2020/april/ec2-instances).

UNDERExportar filtros, especifique o seguinte:
a.
b.
c.

para oResource type (Tipo de recurso), escolha o tipo de recurso a ser incluído na exportação de
recomendações.
para oContas, escolha se você deseja incluir recomendações para todas as contas de membro da
organização. Essa opção estará disponível somente se sua conta for a conta de gerenciamento
de uma organização.
para oPreferência de arquitetura de CPU, escolhaGraviton (aws-arm64)para exportar
recomendações baseadas na arquitetura ARM de 64 bits (AWSGraviton). Caso contrário,
escolhaatualpara exportar recomendações baseadas na arquitetura de CPU de suas instâncias
atuais.

6.

UNDERColunas a serem incluídas, escolha os dados de recomendações a serem incluídos na
exportação de recomendações. Para obter mais informações sobre as colunas a serem incluídas,
consulteArquivos exportados (p. 83).

7.

SelecioneExportdepois de confirmar que o trabalho de exportação está configurado corretamente
ou escolhaCancelarpara retornar para oRecomendações doSem criar o trabalho de exportação. A
configuração do trabalho de exportação será excluída se você cancelá-la.

Note
Se você exportar recomendações para váriosAWSRegiões ao mesmo tempo, elas são
tratadas como trabalhos de exportação separados e o Compute Optimizer tentará iniciar
todas elas de uma só vez. ORecomendações de exportaçãoa página exibirá um erro se um
trabalho de exportação falhar ao iniciar. Os trabalhos de exportação que iniciam com êxito
continuarão sendo processados, mas você deve resolver os erros para os trabalhos com
falha antes de tentar iniciá-los novamente.
O trabalho de exportação de recomendações levará algum tempo para ser concluído. Verifique o
status dos trabalhos de exportação visualizando oExportação de. Para obter mais informações,
consulte Visualizar trabalhos de exportação (p. 82). O arquivo de exportação de recomendações
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e o arquivo de metadados associado são salvos no bucket do S3 especificado quando o trabalho de
exportação for concluído. Veja a seguir exemplos da chave de objeto completa do Amazon S3 para
o arquivo de exportação e seu arquivo de metadados associado. O ID da conta nas chaves de objeto
é a conta do solicitante do trabalho de exportação. Para obter mais informações, consulte Arquivos
exportados (p. 83).
s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/computeoptimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>.csv
s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/computeoptimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>-metadata.json

Exemplo:
s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/computeoptimizer/111122223333/us-west-2-2020-03-03T133027-3e496c549301c8a4dfcsdX.csv
s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/computeoptimizer/111122223333/us-west-2-2020-03-03T133027-3e496c549301c8a4dfcsdX-metadata.json

Visualizar trabalhos de exportação
Use o procedimento a seguir para exibir os trabalhos de exportação criados nos últimos sete dias.

Para ver seus trabalhos de exportação
1.
2.

Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
SelecioneExportação deNo painel de navegação.
OExportação dea página exibe os trabalhos de exportação de recomendação que foram criados nos
últimos sete dias.
Os trabalhos de exportação podem ter um dos seguintes status.
• Queued- O trabalho de exportação ainda não começou. Você pode ter apenas um trabalho de
exportação de recomendações em andamento para cada tipo de recurso e para cadaAWSRegião :

3.

• Em andamento- O trabalho de exportação começou, mas ainda não foi concluído. As tarefas de
exportação pode levar de alguns minutos a algumas horas para serem concluídas, dependendo do
número de recomendações e campos incluídos no trabalho de exportação.
• Completo- O trabalho de exportação foi concluído com êxito. Um link para o arquivo.csv de
exportação no bucket do Amazon S3 de destino é exibido para cada trabalho de exportação
concluído com êxito na coluna de destino de exportação.
• Failed (Com falha)- O trabalho de exportação não foi iniciado ou concluído. A mensagem exibida
na coluna motivo da falha para o trabalho de exportação fornece informações adicionais sobre por
que o trabalho de exportação não foi concluído. Por exemplo, a exportação pode ter falhado porque
o bucket do Amazon S3 de destino não tinha as permissões necessárias. Tente exportar suas
recomendações novamente depois de resolver o problema. Para obter mais informações, consulte
Solução de problemas de trabalhos de exportação com falha (p. 125).
Você pode executar as seguintes ações na página:
• Escolha o link de destino de exportação para uma tarefa concluída para acessar o bucket do S3 de
destino. O destino de exportação é exibido somente para trabalhos de exportação bem-sucedidos.
Trabalhos de exportação que estão em andamento ou que falharam exibem um traço.
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• Role para a direita para exibir o motivo da falha dos trabalhos de exportação com falha. Use o
motivo da falha para determinar por que seu trabalho de exportação não foi concluído.

Arquivos exportados
As recomendações são exportadas em um arquivo.csv e os metadados em um arquivo.json para o bucket
do Amazon S3 que você especificou quando criou o trabalho de exportação.

Arquivo de recomendações
O arquivo de recomendações inclui os dados de recomendação para as colunas de recomendação que
você escolhe incluir ao criar o trabalho de exportação. As tabelas a seguir listam todas as colunas de
recomendação que podem ser incluídas no arquivo de exportação para cada tipo de recurso.
Nas tabelas a seguir,Nome do campo da APIcoluna representa os campos que você pode especificar
ao solicitar uma exportação de recomendações usando a API. ODescriçãoa coluna descreve os dados
de cada campo, o nome da coluna conforme exibido no console do Compute Optimizer e o nome
da coluna conforme listado no arquivo.csv de exportação. As colunas de dados de recomendação
no arquivo.csv são numeradas quando várias recomendações são geradas para cada recurso.
Colunas de recomendação classificada, nas quais<rank>é substituído por um ranking, correspondem
entre si. Por exemplo, RecommendationOptions_1_memory, RecommendationOptions_1_network e
RecommendationOptions_1_vcpus correspondem entre si e são para a mesma recomendação.

Note
Todos os arquivos de exportação incluem as seguintes colunas por padrão:
• recomendações_count- O número de recomendações incluídas no arquivo de exportação.
• errorCode- O código de erro para quando uma recomendação não foi gerada para um recurso.
• errorMessage- A mensagem de erro que corresponde ao erro na coluna errorCode.

Campos de recomendações de instância do EC2
Nome do campo da API

Descrição

AccountId

OAWSO ID da conta em que a instância atual foi
criada.
Este campo é exibido como oID da contanas
páginas de recomendações de instâncias do EC2
e detalhes da instância do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoID da contana
página Recomendações de exportação do console
do Compute Optimizer e comoaccountIdno
arquivo.csv de exportação.

CurrentInstanceType

O tipo de instância da instância atual.
Este campo é exibido como oTipo de instância
atualnas páginas de recomendações de instâncias
do EC2 e detalhes da instância do console do
Compute Optimizer. Este campo é rotuladoTipo
de instância atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
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Nome do campo da API

Descrição
e comoCurrentInstanceTypeno arquivo.csv de
exportação.

CurrentMemory

A memória da instância atual.
Este campo é exibido como oMemóriana
página de detalhes da instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoMemória atualna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comocurrent_memoryno arquivo.csv de
exportação.

CurrentNetwork

O desempenho da rede, ou a taxa de transferência
de dados, da instância atual.
Este campo é exibido como oRedena página
de detalhes da instância do EC2 do console
do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoRede atualna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comocurrent_networkno arquivo.csv de
exportação.

CurrentOnDemandPrice

O preço sob demanda da instância atual. O preço
listado pode não refletir o preço real que você paga
pela instância.
Este campo é exibido como oPreço sob
demanda atualna página de recomendações
de instâncias do EC2 do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço sob
demanda atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrent_onDemandPriceno arquivo.csv de
exportação.

CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice

As instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem
preço inicial da instância atual. O preço listado
pode não refletir o preço real que você paga pela
instância.
Este campo é exibido como oPreço atual do
RI de 1 anona página de recomendações de
instâncias do EC2 do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço atual
do RI de 1 anona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCURRENT_StandardOneYearNoupFrontReserveDPriceno
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice As instâncias reservadas, padrão de 3 anos sem
preço inicial da instância atual. O preço listado
pode não refletir o preço real que você paga pela
instância.
Este campo é exibido como oPreço atual do
RI de 3 anosna página de recomendações de
instâncias do EC2 do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço atual
do RI de 3 anosna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCURRENT_StandardThreEyearNoupFrontReserveDPriceno
arquivo.csv de exportação.
Armazenamento atual

O volume de armazenamento local da instância
atual.
Este campo é exibido como oArmazenamentona
página de detalhes da instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoArmazenamento atualna página
Recomendações de exportação do console do
Compute Optimizer e comocurrent_storageno
arquivo.csv de exportação.

CPUs atuais TVCPU

O número de vCPUs da instância atual.
Este campo é exibido como ovCPUsna
página de detalhes da instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladovCPUs atuaisna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comocurrent_vcpusno arquivo.csv de exportação.

Descoberta

A classificação de descoberta para a instância
atual. As instâncias podem ser classificadas
como sub-provisionadas, superprovisionadas
ou otimizadas. Para obter mais informações,
consulteClassificações de localização de
instâncias (p. 54).
Este campo é exibido como oDescobertana página
de recomendações de instâncias do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoDescobertana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comodescobertano arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

FindingReasonCodes

Os motivos de descoberta descrevem quais
especificações da instância atual foram subprovisionadas ou superprovisionadas (como CPU,
memória, taxa de transferência de disco local,
IOPS de disco local, throughput de volume do
EBS, IOPS de volume do EBS, largura de banda
de rede e pacotes de rede por segundo).
Este campo é exibido como oMotivos de
descobertana página de recomendações de
instâncias do EC2 do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoLocalizando
códigos de motivona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoFindingReasonCodes_<code>no arquivo.csv
de exportação. O<code>parte do rótulo identifica
as especificações da instância (CPU, memória,
rede, etc.) que são superprovisionadas ou
subprovisionadas.

InstanceArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da instância
atual.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoInstância ARNna
página Recomendações de exportação do console
do Compute Optimizer e comoInstanceARNno
arquivo.csv de exportação.

InstanceName

O nome da instância atual.
Este campo é exibido como oNome da instânciana
página de recomendações de instâncias do
EC2 do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoNome da instânciana página
Recomendações de exportação do console do
Compute Optimizer e comoInstanceNameno
arquivo.csv de exportação.

LastRefreshTimestamp

O carimbo de data e hora de quando a
recomendação da instância foi atualizada pela
última vez.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTimestamp da
última atualizaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoLastRefreshTimestamp_UTCno arquivo.csv
de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

LookbackPeriodindays

O número de dias anteriores para os quais o
Compute Optimizer analisou dados métricos da
instância atual para gerar a recomendação.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPeríodo de
lookback em diasna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoLookbackPeriodindaysno arquivo.csv de
exportação.

RecommendationOptionsInstanceType

O tipo de instância da recomendação de instância
da instância.
Este campo é exibido como oTipo de
instância recomendadona página de
recomendações de instâncias do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções de recomendação Tipo
de instânciana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_InstanceTypeno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsMemory

A memória da recomendação da instância.
Este campo é exibido como oMemóriana página
de detalhes da instância do EC2 do console do
Compute Optimizer. Este campo é rotuladoOpções
de memóriana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_memoryno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsNetwork

O desempenho da rede, ou a taxa de transferência
de dados, da recomendação da instância.
Este campo é exibido como oRedena
página de detalhes da instância do EC2
do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
de redena página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_networkno
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

RecommendationOptionsOnDemandPrice

O preço sob demanda da recomendação de
instância.
Este campo é exibido como oPreço sob
demanda recomendadona página de
recomendações de instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções de recomendação Preço
sob demandana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_OnDemandPriceno
arquivo.csv de exportação.

RecomendaçõesPerformanceRisk

O risco de desempenho da recomendação da
instância.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenhona página de detalhes da instância
do EC2 do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação risco
de desempenhona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_PerformanceRiskno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsPlatformDiferenças

A coluna de diferenças de plataforma exibe as
diferenças de configuração entre a instância atual
e cada opção de tipo de instância recomendada.
O tipo de instância recomendado pode usar uma
arquitetura de CPU, hipervisor, armazenamento
de instâncias, interface de rede, interface de
armazenamento e tipo de virtualização diferentes.

Este campo é exibido como oDiferenças
de plataformana página de detalhes da
instância do EC2 do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoOpções de
recomendação diferenças na plataformana
página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_PlatformDifferences_<diff
arquivo.csv de exportação. O<difference>parte
do rótulo identifica a configuração diferente entre a
instância atual e o tipo de instância recomendado.
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Nome do campo da API

Descrição

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricSCPUMaximum
A métrica máxima de utilização da CPU projetada
da recomendação da instância. Esse valor define
a utilização máxima de CPU do tipo de instância
recomendado se você usar o tipo de instância
recomendado durante o período de retrospecção.

Este campo é exibido como uma sobreposição
naUtilização da CPU (porcentagem)gráfico
métrico na página de detalhes da instância do
EC2 do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
métricas de utilização projetadas CPU
maximumna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximum
A métrica máxima de utilização de memória
projetada da recomendação da instância. Esse
valor define a utilização máxima da memória do
tipo de instância recomendado se você tiver usado
o tipo de instância recomendado durante o período
de pesquisa.

Este campo é exibido como uma sobreposição
naUtilização de memória (porcentagem)gráfico
métrico na página de detalhes da instância do
EC2 do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
métricas de utilização projetadas memória
máximana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsStandardOneYearNoupfrontReservedPrice
As Instâncias Reservadas, padrão de 1 ano sem
preço inicial para a recomendação da instância.

Este campo é exibido como oPreço
recomendado do IR de 1 anona página de
recomendações de instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções recomendadas Preço do
RI de 1 anona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_StandardOneYearNoupFro
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

RecomendaçãoOpçõesStandardTrêyearNoupfrontReservedPrice
As Instâncias Reservadas, padrão de 3 anos sem
preço inicial para a recomendação da instância.

Este campo é exibido como oPreço
recomendado do IR de 3 anosna página
de recomendações de instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções recomendadas Preço do
RI de 3 anosna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_StandardThreEyearNoupF
arquivo.csv de exportação.
RecomendaçãoOpçõesArmazenamento

O volume de armazenamento local da
recomendação da instância.
Este campo é exibido como oArmazenamentona
página de detalhes da instância do EC2 do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções de recomendação de
armazenamentona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_storageno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionSVCPUs

As vCPUs da recomendação da instância.
Este campo é exibido como ovCPUsna
página de detalhes da instância do EC2
do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
vCPUsna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_vcpusno
arquivo.csv de exportação.

RecomendaçõesSourcesRecommendationSourceArnO nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso
atual.

Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoFonte de
recomendação ARNna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçõesSources_<rank>_RecommendationSource
arquivo.csv de exportação.
RecomendaçõesSourcesRecommendationSourceType
O tipo de recurso do recurso atual (por exemplo,
instância).

Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTipo de fonte
de recomendaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçõesSources_<rank>_RecommendationSource
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

UtilizationMetricSCPUMaximum

A métrica máxima de utilização da CPU da
instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oUtilização da
CPU (porcentagem)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização Máximo
de CPUna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizationMetrics_CPU_Maximumno
arquivo.csv de exportação.

UtilizationMetricsDiskReadBytesperSecondMaximum O máximo de bytes de leitura de disco por segundo
da instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLeitura de disco
(MIB/segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização de bytes de leitura de disco por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_DISK_READ_Bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsDiskReadOpsperSecondMaximum O máximo de operações de leitura de disco por
segundo da instância atual observada durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLeitura de disco
(operações/segundo)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoOperações de leitura de disco por
segundo máximo de métricas de utilização
por segundona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIM
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsDiskWriteBytesperSecondMaximum O máximo de bytes de gravação em disco por
segundo da instância atual observada durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oGravação em disco
(MIB/segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização de bytes de gravação de disco por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_disk_Write_bytes_per_Second_Maximumn
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

UtilizationMetricsDiskWriteOPSPERSecondMaximumO máximo de operações de gravação em disco por
segundo da instância atual observada durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oGravação em
disco (operações/segundo)Gráfico na página
de detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoOperações de gravação de disco por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXI
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricSebsReadBytesperSecondMaximum O máximo de bytes lidos por segundo para
volumes anexados a uma instância observada
durante o período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLargura de
banda de leitura do EBS (MIB/segundo)Gráfico
na página de detalhes da instância do EC2.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
EBS leitura de bytes de largura de banda por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_READ_Bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
UtilizaçãoMetricseBSreadOpsperSegundMáximo

O número máximo de operações de leitura por
segundo para volumes anexados a uma instância
observada durante o período de lookback (até 14
dias).

Este campo é exibido como oOperações de
leitura do EBS (por segundo)Gráfico na página
de detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização Operações
de taxa de transferência de leitura do EBS por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIM
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricseBSWRITEBYTESPERSecondMaximum
O máximo de bytes gravados por segundo para
volumes anexados a uma instância observada
durante o período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLargura de banda
de gravação EBS (MIB/segundo)Gráfico na
página de detalhes da instância do EC2. Este
campo é rotuladoMétricas de utilização O
EBS escreve bytes de largura de banda por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_WRITE_Bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

UtilizaçãoMetricseBSWRITEOPSPERsegundoMáximoO número máximo de operações de gravação por
segundo para volumes anexados a uma instância
observada durante o período de lookback (até 14
dias).

Este campo é exibido como oOperações de
gravação do EBS (por segundo)Gráfico na página
de detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização Operações de
taxa de transferência de gravação do EBS por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIM
arquivo.csv de exportação.
UtilizaçãoMetricsMemoryMaximum

A métrica máxima de utilização de memória da
instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oUtilização de
memória (porcentagem)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoMáximo de memória de métricas
de utilizaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizationMetrics_Memory_Maximumno
arquivo.csv de exportação.

UtilizationMetricsNetworkInBytesperSecondMaximumA rede máxima em bytes por segundo da instância
atual observada durante o período de lookback
(até 14 dias).

Este campo é exibido como oRede em (MIB/
segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoRede
de métricas de utilização em bytes por segundo
máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_in_bytes_per_Second_Maximumn
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsNetworkOutBytesperSecondMaximum
O máximo de bytes de saída de rede por segundo
da instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oFora de rede (MIB/
segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização de rede de saída de bytes por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_out_bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API
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UtilizationMetricsNetworkPacketsInperSecondMaximum
O máximo de pacotes de rede por segundo da
instância atual observados durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oPacotes de
rede em (por segundo)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo é
rotuladoMétricas de utilização pacotes de rede em
por segundo máximona página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_Packets_in_per_Second_Maximu
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsNetworkPacketsOutperSecondMaximum
O máximo de pacotes de rede por segundo da
instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oPacotes de rede
para saída (por segundo)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo é
rotuladoMétricas de utilização pacotes de rede por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_Packets_out_per_Second_Maxim
arquivo.csv de exportação.
EfetiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics
O status da preferência de recomendação de
métricas de infraestrutura aprimorada para
a recomendação listada. UmaAtivostatus
confirma que a recomendação listada está
considerando o período de lookback de três meses
mais longo. UmaInativostatus confirma que a
recomendação ainda não está considerando o
período de lookback mais longo. Para obter mais
informações, consulte Métricas de infraestrutura
aprimoradas (p. 30).

Este campo é exibido como oMétricas
de infraestrutura aprimoradas eficazesna
página de recomendações de instância do
EC2 do console do Compute Optimizer. Na
página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, ele é rotulado
comoMétricas de infraestrutura aprimoradas
de preferências de recomendação eficazese
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoEfetiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureM
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EfetiveRecommendationPreferencesPuvendorArchitectures
O fornecedor e a arquitetura da CPU para uma
recomendação de instância do EC2.
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo é
rotulado comoPreferências de recomendação
efetivas Arquiteturas de fornecedorese no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoEfetiveRecommendationPreferencesPuvendorArchitectures.
CurrentPerformancerisk

A classificação de risco de desempenho de uma
instância atual.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenho atualna página de recomendações
de instâncias do EC2 do console do Compute
Optimizer. Na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer,
ele é rotulado comoRisco de desempenho atuale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoCurrentPerformancerisk.

RecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentualA economia mensal estimada é possível como
uma porcentagem do custo mensal adotando
recomendações do Compute Optimizer para uma
instância.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação poupança percentuale no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentual.
RecomendaçõesOpçõesEstimadaMêsAvingsMoeda A moeda da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo
é rotulado comoOpções de recomendação
moeda de economia mensal estimadae no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecomendaçõesOpçõesEstimadaMêsAvingsMoeda.
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue
O valor da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação valor de poupança mensale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.
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Nome do campo da API

Descrição

EfetiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes
O status da preferência de recomendação do tipo
de carga de trabalho inferida para a recomendação
listada. Para obter mais informações, consulte Tipo
de workload inferida (p. 39).

Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer, esse
campo é rotulado comoPreferências de
recomendação efetivas inferiram tipos de cargae
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoEfetiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes.
InferredWorkloadTypes

O aplicativo que pode estar em execução na
instância, conforme detectado pelo Compute
Optimizer. Para obter mais informações, consulte
Tipos de carga de trabalho inferidos (p. 58).
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo é
rotulado comoTipos de carga de trabalho inferidose
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoInferredWorkloadTypes.

RecomendaçãoOpçõesIgrationEffort

O nível de esforço que pode ser necessário
para migrar do tipo de instância atual para o
tipo de instância recomendado. Para obter mais
informações, consulte Tipos de carga de trabalho
inferidos (p. 58).
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo é
rotulado comoEsforço de migração de opçõese
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecomendaçãoOpçõesIgrationEffort.

Campos de recomendação do grupo de Auto Scaling
Nome de campo da API

Descrição

AccountId

OAWSID da conta na qual o grupo Auto Scaling
atual foi criado.
Este campo é exibido como oID da contanas
páginas de recomendações e detalhes do grupo
Auto Scaling agrupa o console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoID da contana
página Recomendações de exportação do console
do Compute Optimizer e comoaccountIdno
arquivo.csv de exportação.

AutoScalingGroupArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) do grupo do
Auto Scaling atual.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoGrupo de Auto
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Nome de campo da API

Descrição
Scaling do ARNna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoAutoScalingGroupArnno arquivo.csv de
exportação.

AutoScalingGroupName

O nome do grupo de Auto Scaling.
Este campo é exibido como oNome do grupo de
Auto Scalingna página de recomendações de
grupos de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoNome do grupo
de Auto Scalingna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoAutoScalingGroupNameno arquivo.csv de
exportação.

CurrentConfigurationDesiredCapacity

A capacidade desejada do grupo de Auto Scaling
atual.
Este campo é exibido como oNúmero desejado
de instânciasna página de recomendações de
grupos de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoCapacidade
atual desejadana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfiguration_DesiredCapacityno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationInstanceType

O tipo de instância de instâncias no grupo de Auto
Scaling atual.
Este campo é exibido como oTipo de instância
atualna página de recomendações de grupos
de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTipo de
instância atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoCurrentConfiguration_InstanceTypeno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationMaxSize

O tamanho máximo do grupo de Auto Scaling
atual.
Este campo é exibido como oTamanho máximo
atualna página de recomendações de grupos
de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTamanho
máximo atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfiguration_maxSizeno arquivo.csv
de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

CurrentConfigurationMinSize

O tamanho mínimo do grupo de Auto Scaling atual.
Este campo é exibido como oTamanho mínimo
atualna página de recomendações de grupos
de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTamanho
mínimo atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfiguration_minSizeno arquivo.csv
de exportação.

CurrentMemory

A memória das instâncias no grupo de Auto
Scaling atual.
Este campo é exibido como oMemóriana
página de detalhes do grupo Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoMemória atualna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comocurrent_memoryno arquivo.csv de
exportação.

CurrentNetwork

O desempenho da rede ou a taxa de transferência
de dados das instâncias no grupo Auto Scaling
atual.
Este campo é exibido como oRedena página
de detalhes do grupo Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoRede atualna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comocurrent_networkno arquivo.csv de
exportação.

CurrentOnDemandPrice

O preço sob demanda das instâncias no grupo de
Auto Scaling atual. O preço listado pode não refletir
o preço real que você paga pela instância.
Este campo é exibido como oPreço sob demanda
atualna página de recomendações de grupos
de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço sob
demanda atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrent_onDemandPriceno arquivo.csv de
exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice

As Instâncias Reservadas, padrão de 1 ano sem
preço inicial de instâncias no grupo Auto Scaling
atual. O preço listado pode não refletir o preço real
que você paga pela instância.
Este campo é exibido como oPreço atual do
RI de 1 anona página de recomendações de
grupos de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço atual
do RI de 1 anona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCURRENT_StandardOneYearNoupFrontReserveDPriceno
arquivo.csv de exportação.

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice As Instâncias Reservadas, padrão de 3 anos sem
preço inicial de instâncias no grupo Auto Scaling
atual. O preço listado pode não refletir o preço real
que você paga pela instância.
Este campo é exibido como oPreço atual do
RI de 3 anosna página de recomendações de
grupos de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço atual
do RI de 3 anosna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCURRENT_StandardThreEyearNoupFrontReserveDPriceno
arquivo.csv de exportação.
Armazenamento atual

O volume de armazenamento local de instâncias
no grupo de Auto Scaling atual.
Este campo é exibido como oArmazenamentona
página de detalhes do grupo Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoArmazenamento atualna página
Recomendações de exportação do console do
Compute Optimizer e comocurrent_storageno
arquivo.csv de exportação.

CPUs atuais TVCPU

O número de vCPUs de instâncias no grupo de
Auto Scaling atual.
Este campo é exibido como ovCPUsna
página de detalhes do grupo Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladovCPUs atuaisna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comocurrent_vcpusno arquivo.csv de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

Descoberta

A classificação de descoberta para o grupo
Auto Scaling atual. Os grupos de Auto Scaling
podem ser classificados como não otimizados
ou otimizados. Para obter mais informações,
consulteClassificações de localização de grupo
de Auto Scaling (p. 66). Este campo é exibido
como oDescobertana página de recomendações
de grupos de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoDescobertana
página Recomendações de exportação do console
do Compute Optimizer e comodescobertano
arquivo.csv de exportação.

LastRefreshTimestamp

O carimbo de data e hora de quando a
recomendação do grupo Auto Scaling foi
atualizada pela última vez.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTimestamp da
última atualizaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoLastRefreshTimestampno arquivo.csv de
exportação.

LookbackPeriodindays

O número de dias anteriores para os quais o
Compute Optimizer analisou dados métricos
do grupo Auto Scaling atual para gerar a
recomendação.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPeríodo de
lookback em diasna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoLookbackPeriodindaysno arquivo.csv de
exportação.

RecommendationOptionsConfigurationDesiredCapacity
A capacidade desejada da recomendação do
grupo de Auto Scaling.

Este campo é exibido como oNúmero desejado
de instânciasna página de detalhes do grupo
Auto Scaling do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoOpções de recomendação
capacidade desejadana página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_Configuration_DesiredCap
arquivo.csv de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

RecommendationOptionsConfigurationInstanceType O tipo de instância da recomendação do grupo
Auto Scaling.

Este campo é exibido como oTipo de
instância de recomendaçãona página de
recomendações de grupos de Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções de recomendação Tipo
de instânciana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_Configuration_InstanceTyp
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsConfigurationMaxSize

O tamanho máximo da recomendação do grupo de
Auto Scaling.
Este campo é exibido como oNúmero máximo de
instânciasna página de detalhes do grupo Auto
Scaling do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoTamanho máximo de opções
de recomendaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_Configuration_MaxSizeno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsConfigurationMinSize

O tamanho mínimo da recomendação do grupo de
Auto Scaling.
Este campo é exibido como oNúmero mínimo de
instânciasna página de detalhes do grupo Auto
Scaling do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoTamanho mínimo de opções
de recomendaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_Configuration_minSizeno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsMemory

A memória da recomendação do grupo de Auto
Scaling.
Este campo é exibido como oMemóriana página
de detalhes do grupo Auto Scaling do console do
Compute Optimizer. Este campo é rotuladoOpções
de memóriana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_memoryno
arquivo.csv de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

RecommendationOptionsNetwork

O desempenho da rede, ou a taxa de transferência
de dados, da recomendação do grupo Auto
Scaling.
Este campo é exibido como oRedena
página de detalhes do grupo Auto Scaling
do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
de redena página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_networkno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsOnDemandPrice

O preço sob demanda da recomendação do grupo
de Auto Scaling.
Este campo é exibido como oPreço sob
demanda recomendadona página de
recomendações de grupos de Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções de recomendação Preço
sob demandana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_OnDemandPriceno
arquivo.csv de exportação.

RecomendaçõesPerformanceRisk

O risco de desempenho da recomendação do
grupo de Auto Scaling.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenhona página de detalhes do grupo Auto
Scaling do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação risco
de desempenhona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_PerformanceRiskno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricSCPUMaximum
A métrica máxima de utilização da CPU projetada
da recomendação do grupo de Auto Scaling. Esse
valor define a utilização máxima de CPU do tipo
de instância recomendado se você usar o tipo
de instância recomendado durante o período de
retrospecção.

Este campo é exibido como uma sobreposição
naUtilização da CPU (porcentagem)gráfico
métrico na página de detalhes do grupo Auto
Scaling do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
métricas de utilização projetadas CPU
maximumna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximum
A métrica máxima de utilização de memória
projetada da recomendação do grupo de Auto
Scaling. Esse valor define a utilização máxima
da memória do tipo de instância recomendado se
você tiver usado o tipo de instância recomendado
durante o período de pesquisa.

Este campo é exibido como uma sobreposição
naUtilização de memória (porcentagem)gráfico
métrico na página de detalhes do grupo Auto
Scaling do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
métricas de utilização projetadas memória
máximana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsStandardOneYearNoupfrontReservedPrice
As Instâncias Reservadas, padrão de 1 ano sem
preço inicial para a recomendação do grupo Auto
Scaling.

Este campo é exibido como oPreço recomendado
do IR de 1 anona página de recomendações
de grupos de Auto Scaling do console
do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoOpções recomendadas Preço do
RI de 1 anona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_StandardOneYearNoupFro
arquivo.csv de exportação.
RecomendaçãoOpçõesStandardTrêyearNoupfrontReservedPrice
As Instâncias Reservadas, padrão de 3 anos sem
preço inicial para a recomendação do grupo Auto
Scaling.

Este campo é exibido como oPreço recomendado
do IR de 3 anosna página de recomendações
de grupos de Auto Scaling do console
do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoOpções recomendadas Preço do
RI de 3 anosna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_StandardThreEyearNoupF
arquivo.csv de exportação.

103

AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome de campo da API

Descrição

RecomendaçãoOpçõesArmazenamento

O volume de armazenamento local da
recomendação do grupo de Auto Scaling.
Este campo é exibido como oArmazenamentona
página de detalhes do grupo Auto Scaling do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoOpções de recomendação de
armazenamentona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_storageno
arquivo.csv de exportação.

RecommendationOptionSVCPUs

As vCPUs da recomendação do grupo de Auto
Scaling.
Este campo é exibido como ovCPUsna
página de detalhes do grupo Auto Scaling
do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoOpções de recomendação
vCPUsna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_vcpusno
arquivo.csv de exportação.

UtilizationMetricSCPUMaximum

A métrica máxima de utilização da CPU das
instâncias no grupo Auto Scaling atual observada
durante o período de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oUtilização da
CPU (porcentagem)Gráfico na página de
detalhes do grupo de Auto Scaling. Este
campo é rotuladoMétricas de utilização
Máximo de CPUna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizationMetrics_CPU_Maximumno
arquivo.csv de exportação.

UtilizationMetricsDiskReadBytesperSecondMaximum O máximo de bytes de leitura de disco por segundo
da instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLeitura de disco
(MIB/segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização de bytes de leitura de disco por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_DISK_READ_Bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

UtilizationMetricsDiskReadOpsperSecondMaximum O máximo de operações de leitura de disco por
segundo da instância atual observada durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLeitura de disco
(operações/segundo)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoOperações de leitura de disco por
segundo máximo de métricas de utilização
por segundona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIM
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsDiskWriteBytesperSecondMaximum O máximo de bytes de gravação em disco por
segundo da instância atual observada durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oGravação em disco
(MIB/segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização de bytes de gravação de disco por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_disk_Write_bytes_per_Second_Maximumn
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsDiskWriteOPSPERSecondMaximumO máximo de operações de gravação em disco por
segundo da instância atual observada durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oGravação em
disco (operações/segundo)Gráfico na página
de detalhes da instância do EC2. Este campo
é rotuladoOperações de gravação de disco por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXI
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricSebsReadBytesperSecondMaximum O máximo de bytes lidos por segundo para
volumes anexados a instâncias no grupo Auto
Scaling atual observado durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLargura de banda
de leitura do EBS (MIB/segundo)Gráfico na
página de detalhes do grupo de Auto Scaling.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
EBS leitura de bytes de largura de banda por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_READ_Bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
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Descrição

UtilizaçãoMetricseBSreadOpsperSegundMáximo

O número máximo de operações de leitura por
segundo para volumes anexados a instâncias no
grupo Auto Scaling atual observado durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oOperações de
leitura do EBS (por segundo)Gráfico na página de
detalhes do grupo de Auto Scaling. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização Operações
de taxa de transferência de leitura do EBS por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIM
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricseBSWRITEBYTESPERSecondMaximum
O máximo de bytes gravados por segundo para
volumes anexados a instâncias no grupo Auto
Scaling atual observado durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oLargura de banda
de gravação EBS (MIB/segundo)Gráfico na
página de detalhes do grupo de Auto Scaling.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
O EBS escreve bytes de largura de banda por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_WRITE_Bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
UtilizaçãoMetricseBSWRITEOPSPERsegundoMáximoO número máximo de operações de gravação
por segundo para volumes anexados a instâncias
no grupo Auto Scaling atual observado durante o
período de lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oOperações de
gravação do EBS (por segundo)Gráfico na página
de detalhes do grupo de Auto Scaling. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização Operações de
taxa de transferência de gravação do EBS por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIM
arquivo.csv de exportação.
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UtilizaçãoMetricsMemoryMaximum

A métrica máxima de utilização de memória das
instâncias no grupo Auto Scaling atual observada
durante o período de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oUtilização de
memória (porcentagem)Gráfico na página de
detalhes do grupo de Auto Scaling. Este campo
é rotuladoMáximo de memória de métricas
de utilizaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizationMetrics_Memory_Maximumno
arquivo.csv de exportação.

UtilizationMetricsNetworkInBytesperSecondMaximumA rede máxima em bytes por segundo da instância
atual observada durante o período de lookback
(até 14 dias).

Este campo é exibido como oRede em (MIB/
segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoRede
de métricas de utilização em bytes por segundo
máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_in_bytes_per_Second_Maximumn
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsNetworkOutBytesperSecondMaximum
O máximo de bytes de saída de rede por segundo
da instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oFora de rede (MIB/
segundo)Gráfico na página de detalhes da
instância do EC2. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização de rede de saída de bytes por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_out_bytes_per_Second_Maximum
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsNetworkPacketsInperSecondMaximum
O máximo de pacotes de rede por segundo da
instância atual observados durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oPacotes de
rede em (por segundo)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo é
rotuladoMétricas de utilização pacotes de rede em
por segundo máximona página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_Packets_in_per_Second_Maximu
arquivo.csv de exportação.
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Nome de campo da API

Descrição

UtilizationMetricsNetworkPacketsOutperSecondMaximum
O máximo de pacotes de rede por segundo da
instância atual observada durante o período de
lookback (até 14 dias).

Este campo é exibido como oPacotes de rede
para saída (por segundo)Gráfico na página de
detalhes da instância do EC2. Este campo é
rotuladoMétricas de utilização pacotes de rede por
segundo máximona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetrics_Network_Packets_out_per_Second_Maxim
arquivo.csv de exportação.
EfetiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics
O status da preferência de recomendação de
métricas de infraestrutura aprimorada para
a recomendação listada. UmaAtivostatus
confirma que a recomendação listada está
considerando o período de lookback de três meses
mais longo. UmaInativostatus confirma que a
recomendação ainda não está considerando o
período de lookback mais longo. Para obter mais
informações, consulte Métricas de infraestrutura
aprimoradas (p. 30).

Este campo é exibido como oMétricas de
infraestrutura aprimoradas eficazesna página
de recomendações do grupo Auto Scaling
do console do Compute Optimizer. Na
página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, ele é rotulado
comoMétricas de infraestrutura aprimoradas
de preferências de recomendação eficazese
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoEfetiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureM
EfetiveRecommendationPreferencesPuvendorArchitectures
O fornecedor da CPU e a arquitetura para uma
recomendação de grupo do Auto Scaling.
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo é
rotulado comoPreferências de recomendação
efetivas Arquiteturas de fornecedorese no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoEfetiveRecommendationPreferencesPuvendorArchitectures.
CurrentPerformancerisk

A classificação de risco de desempenho de um
grupo Auto Scaling atual.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenho atualna página de recomendações
de grupos de Auto Scaling do console do Compute
Optimizer. Na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer,
ele é rotulado comoRisco de desempenho atuale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoCurrentPerformancerisk.
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Nome de campo da API

Descrição

RecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentualA economia mensal estimada é possível como
uma porcentagem do custo mensal adotando
recomendações do Compute Optimizer para um
grupo de Auto Scaling.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação poupança percentuale no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentual.
RecomendaçõesOpçõesEstimadaMonthlySavingsMoeda
A moeda da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo
é rotulado comoOpções de recomendação
moeda de economia mensal estimadae no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecomendaçõesOpçõesEstimadaMonthlySavingsMoeda.
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue
O valor da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação valor de poupança mensale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.
EfetiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes
O status da preferência de recomendação do tipo
de carga de trabalho inferida para a recomendação
listada. Para obter mais informações, consulte Tipo
de workload inferida (p. 39).

Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer, esse
campo é rotulado comoPreferências de
recomendação efetivas inferiram tipos de cargae
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoEfetiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes.
InferredWorkloadTypes

O aplicativo que pode estar em execução nas
instâncias no grupo Auto Scaling, conforme
detectado pelo Compute Optimizer. Para obter
mais informações, consulte Tipos de carga de
trabalho inferidos (p. 58).
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo é
rotulado comoTipos de carga de trabalho inferidose
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoInferredWorkloadTypes.
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Nome de campo da API

Descrição

RecomendaçãoOpçõesIgrationEffort

O nível de esforço que pode ser necessário
para migrar do tipo de instância atual para o
tipo de instância recomendado. Para obter mais
informações, consulte Tipos de carga de trabalho
inferidos (p. 58).
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo é
rotulado comoEsforço de migração de opçõese
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecomendaçãoOpçõesIgrationEffort.

Campos de recomendações de volume do EBS
Nome do campo da API

Descrição

AccountId

OAWSID da conta na qual o volume atual do EBS
foi criado.
Este campo é exibido como oID da contanas
páginas de recomendações de volumes do
Amazon EBS e detalhes do volume do console do
Compute Optimizer. Este campo é rotuladoID da
contana página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer e comoaccountIdno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBaseLineiops

As operações de entrada/saída por segundo
(IOPS) da linha de base do volume do EBS atual.
Este campo é exibido como oIOPS atuaisna
página de recomendações de volumes
do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoIOPS de
referência atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfigurationVolumeBaseLineiopsno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughput

A taxa de transferência da linha de base do volume
atual do EBS.
Este campo é exibido como oTaxa de transferência
atualna página de recomendações de volumes do
Amazon EBS do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoTaxa de transferência de
linha de base atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfigurationVolumeBaselineThroughputno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBurstiOps

As operações de entrada/saída por segundo
(IOPS) intermitentes do volume atual do EBS.
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Nome do campo da API

Descrição
Este campo é exibido como oIOPS de
intermitênciana página de detalhes do volume
do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoIOPS de
intermitência atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfigurationVolumeBurstiOpsno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBurstThroughput

A taxa de transferência de intermitência de volume
do volume atual do EBS.
Este campo é exibido como oTaxa de
transferência de intermitênciana página
de detalhes do volume do Amazon EBS
do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoTaxa de transferência de
intermitência atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfigurationVolumeBurstThroughputno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationVolumeSize

O tamanho atual (em GB) do volume atual do EBS.
Este campo é exibido como oSize Tamanho
atualna página de recomendações de volumes
do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTamanho do
volume atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoCurrentConfigurationVolumeSizeno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationVolumeType

O tipo de volume do volume atual do EBS.
Este campo é exibido como oTipo do volume
atualna página de recomendações de volumes
do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTipo do
volume atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoCurrentConfigurationVolumeTypeno
arquivo.csv de exportação.

Preço atual mensalmente

O preço mensal atual do volume atual do EBS.
Este campo é exibido como oPreço mensal
atualna página de recomendações de volumes do
Amazon EBS do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoPreço mensal atualna
página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer e comoPreço atual
mensalmenteno arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

Descoberta

A classificação de descoberta para o volume
atual do EBS. Os volumes do EBS podem
ser classificados como otimizados ou não
otimizados. Para obter mais informações,
consulteClassificações de localização de volume
do EBS (p. 72).
Este campo é exibido como oDescobertana página
de recomendações de volumes do Amazon EBS
do console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoDescobertana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comodescobertano arquivo.csv de exportação.

LastRefreshTimestamp

O carimbo de data e hora de quando a
recomendação de volume do EBS foi atualizada
pela última vez.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTimestamp da
última atualizaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoLastRefreshTimestampno arquivo.csv de
exportação.

LookbackPeriodindays

O número de dias anteriores para os quais o
Compute Optimizer analisou dados métricos do
volume atual do EBS para gerar a recomendação.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPeríodo de
retrospecção em diasna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comoLookbackPeriodindaysno arquivo.csv de
exportação.

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineIOPS
As operações de entrada/saída por segundo
(IOPS) da recomendação de volume do EBS.

Este campo é exibido como oIOPS
recomendadasna página de recomendações de
volumes do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoIOPS de linha de
base recomendadana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationVolumeBaseL
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineThroughput
O throughput da linha de base da recomendação
de volume do EBS.

Este campo é exibido como oTaxa de
transferência recomendadana página de
recomendações de volumes do Amazon EBS do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoTaxa de transferência de linha de base
recomendadana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationVolumeBaseL
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstIOPS
As operações de entrada/saída por segundo
(IOPS) intermitentes da recomendação de volume
do EBS.

Este campo é exibido como oIOPS de
intermitênciana página de detalhes do volume do
Amazon EBS do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoIOPS de intermitência
recomendadana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationVolumeBursti
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstThroughput
A taxa de transferência de intermitência de volume
da recomendação de volume do EBS.

Este campo é exibido como oTaxa de
transferência de intermitênciana página de
detalhes do volume do Amazon EBS do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoTaxa de transferência de intermitência
recomendadana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationVolumeBurstT
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsConfigurationVolumeSize

O tamanho atual (em GB) da recomendação de
volume do EBS.

Este campo é exibido como oTamanho
recomendadona página de recomendações de
volumes do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTamanho do
volume recomendadona página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationVolumeSizen
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

RecommendationOptionsConfigurationVolumeType O tipo de volume da recomendação de volume do
EBS.

Este campo é exibido como oTipo de volume
recomendadona página de recomendações de
volumes do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTipo de volume
recomendadona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationVolumeTypen
arquivo.csv de exportação.
RecomendaçãoOpçõesMensalmentePreço

O preço mensal da recomendação de volume do
EBS.
Este campo é exibido como oPreço mensal
recomendadona página de recomendações de
volumes do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPreço mensal
recomendadona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_MonthlyPriceno
arquivo.csv de exportação.

RecomendaçõesPerformanceRisk

O risco de desempenho da recomendação de
volume do EBS.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenhona página de detalhes do volume
do Amazon EBS do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoRisco de
desempenhona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_PerformanceRiskno
arquivo.csv de exportação.

UtilizationMetricsVolumeReadBytesperSecondMaximum
A métrica máxima de bytes de leitura por segundo
do volume atual do EBS observado durante o
período de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oLargura de
banda de leitura (KIB/segundo)Gráfico na
página de detalhes do volume do Amazon
EBS. Este campo é rotuladoMétricas de
utilização Bytes de leitura do EBS por segundo
(máximo)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetricsVolumeReadBytesperSecondMaximumno
arquivo.csv de exportação.
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Descrição

UtilizaçãoMetricsVolumeReadOpsperSegundMáximo A métrica máxima de operações de leitura por
segundo do volume atual do EBS observado
durante o período de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oOperações
de leitura (por segundo)Gráfico na página
de detalhes do volume do Amazon EBS.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
Operações de leitura do EBS por segundo
(máximo)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizaçãoMetricsVolumeReadOpsperSegundMáximono
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsVolumeWriteBytesperSecondMaximum
A métrica máxima de bytes de gravação por
segundo do volume atual do EBS observado
durante o período de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oLargura de banda
de gravação (KIB/segundo)Gráfico na página de
detalhes do volume do Amazon EBS. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização EBS escreve bytes
por segundo (máximo)na página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetricsVolumeWriteBytesperSecondMaximumno
arquivo.csv de exportação.
UtilizationMetricsVolumeWriteOPSPERSecondMaximum
A métrica máxima de operações de gravação
por segundo do volume atual do EBS observado
durante o período de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oOperações de
gravação (por segundo)Gráfico na página
de detalhes do volume do Amazon EBS.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
Operações de gravação do EBS por segundo
(máximo)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoUtilizationMetricsVolumeWriteOPSPERSecondMaximumno
arquivo.csv de exportação.
VolumEarn

O nome de recurso da Amazon (ARN) do volume
atual do EBS.
Esse campo não é exibido no console do
Compute Optimizer. Este campo é rotuladoVolume
do EBS ARNna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoVolumEarnno arquivo.csv de exportação.
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Descrição

CurrentPerformancerisk

A classificação de risco de desempenho para um
volume atual do EBS.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenho atualna página de recomendações
de volumes do EBS do console do Compute
Optimizer. Na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer,
ele é rotulado comoRisco de desempenho atuale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoCurrentPerformancerisk.

RecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentualA economia mensal estimada é possível como
uma porcentagem do custo mensal adotando
recomendações do Compute Optimizer para um
volume do EBS.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação poupança percentuale no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentual.
RecomendaçõesOpçõesEstimadaMonthlySavingsMoeda
A moeda da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo
é rotulado comoOpções de recomendação
moeda de economia mensal estimadae no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecomendaçõesOpçõesEstimadaMonthlySavingsMoeda.
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue
O valor da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação valor de poupança mensale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.

Campos de recomendação da função Lambda
Nome do campo da API

Descrição

AccountId

OAWSID da conta na qual a função atual do
Lambda foi criada.
Este campo é exibido como oID da contanas
páginas de recomendações de funções do Lambda
e detalhes da função do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoID da contana
página Recomendações de exportação do console
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Nome do campo da API

Descrição
do Compute Optimizer e comoaccountIdno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationMemorySize

A quantidade de memória (em MB) atualmente
configurada na função atual do Lambda.
Este campo é exibido como oMemória
configurada atualna página de recomendações
de funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoMemória
configurada atualna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoCurrentConfigurationMemorySizeno
arquivo.csv de exportação.

CurrentConfigurationTimeout

O tempo limite atualmente configurado na função
do Lambda atual.
Este campo é exibido como oTimeout (Tempo
limite)na página de recomendações de
funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTimeout
(Tempo limite)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoCurrentConfigurationTimeoutno arquivo.csv
de exportação.

Média do custo atual

O custo atual médio da função Lambda atual.
Este campo é exibido listado como oCusto atual
(médio)na página de recomendações de funções
do Lambda do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoCusto atual (médio)na
página Recomendações de exportação do console
do Compute Optimizer e comoMédia do custo
atualno arquivo.csv de exportação.

Custo atualTotal

O custo atual total da função Lambda atual.
Este campo é listado como oCusto atualna
página de recomendações de funções do
Lambda do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoCusto atual (total)na página
Recomendações de exportação do console do
Compute Optimizer e comoCusto atualTotalno
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

Descoberta

A classificação de descoberta para a função
Lambda atual. As funções do Lambda podem
ser classificadas como sub-provisionadas,
superprovisionadas ou otimizadas. Para obter mais
informações, consulteClassificações de localização
da função do Lambda (p. 76).
Este campo é listado como oDescobertana página
de recomendações de funções do Lambda do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoDescobertana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comodescobertano arquivo.csv de exportação.

FindingReasonCodes

O motivo de descoberta para a função atual
do Lambda. As funções do Lambda podem
ter um motivo de descoberta de memória
subprovisionada, memória superprovisionada,
dados insuficientes ou inconclusivos. Para obter
mais informações, consulteClassificações de
descoberta do Lambda (p. 76).
Este campo é listado como oMotivo de
descobertana página de recomendações de
funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoMotivo de
descobertana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoFindingReasonCodesno arquivo.csv de
exportação.

FunctionArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da função
atual do Lambda.
Esse campo não está listado no console do
Compute Optimizer. Este campo é rotuladoNome
de recurso da Amazon da funçãona página
Recomendações de exportação do console
do Compute Optimizer e comoFunctionArnno
arquivo.csv de exportação.

FunctionVersion

A versão da função atual do Lambda.
Este campo é listado como oVersão da funçãona
página de recomendações de funções do
Lambda do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoVersão da funçãona página
Recomendações de exportação do console do
Compute Optimizer e comoFunctionVersionno
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

LastRefreshTimestamp

O carimbo de data e hora de quando a
recomendação da função do Lambda foi atualizada
pela última vez.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoTimestamp da
última atualizaçãona página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoLastRefreshTimestampno arquivo.csv de
exportação.

LookbackPeriodindays

O número de dias anteriores para os quais o
Compute Optimizer analisou dados métricos
da função atual do Lambda para gerar a
recomendação.
Esse campo não é exibido no console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoPeríodo de
retrospecção em diasna página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comoLookbackPeriodindaysno arquivo.csv de
exportação.

NumberoFinvocations

O número de invocações para a função do Lambda
atual durante o período de retrospecção.
Este campo é exibido como oInvocações
(contagem)gráfico na página de detalhes da
função do Lambda. Este campo é rotuladoNúmero
de invocaçõesna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoNumberoFinvocationsno arquivo.csv de
exportação.

RecommendationOptionsConfigurationMemorySize

A quantidade de memória (em MB) da
recomendação da função Lambda.

Este campo é listado como oMemória
configurada recomendadana página de
recomendações de funções do Lambda
do console do Compute Optimizer. Este
campo é rotuladoMemória configurada
recomendadana página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ConfigurationMemorySizen
arquivo.csv de exportação.
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Descrição

RecomendaçãoOpçõesCoxa

O custo da faixa superior da recomendação da
função Lambda.
Este campo é exibido como oCusto recomendado
(alto)na página de recomendações de
funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoCusto
recomendado (alto)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_Costhighno
arquivo.csv de exportação.

RecomendaçõesOpçõesTlow

O menor custo de faixa da recomendação da
função Lambda.
Este campo é exibido como oCusto recomendado
(baixo)na página de recomendações de
funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoCusto
recomendado (baixo)na página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_CostLowno
arquivo.csv de exportação.

RecomendaçãoOpçõesProjetadoUtilizaçãoMétricosDurationEsperado
A duração projetada da recomendação da função
Lambda.

Este campo é listado como oDuração
projetada (esperada)na página de detalhes das
funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoMétricas de
utilização Duração do Lambda milissegundos
esperadosna página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationLowerbound
O tempo mínimo projetado que a função Lambda
recomendada teria gasto processando eventos se
a função Lambda recomendada tivesse sido usada
durante o período de retrospecção. O limite inferior
junto com o limite superior formam um intervalo de
tempo que a opção de recomendação de função
do Lambda é projetada para gastar processando
um evento.

Este campo é listado como oDuração projetada
(baixa)na página de detalhes das funções do
Lambda do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
Duração do Lambda milissegundos (limite
inferior)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationUpperbound
A quantidade máxima projetada de tempo que
a função Lambda recomendada teria gasto
processando eventos se a função Lambda
recomendada tivesse sido usada durante o período
de retrospecção. O limite inferior junto com o limite
superior formam um intervalo de tempo que a
opção de recomendação de função do Lambda é
projetada para gastar processando um evento.

Este campo é listado como oDuração projetada
(alta)na página de detalhes das funções do
Lambda do console do Compute Optimizer.
Este campo é rotuladoMétricas de utilização
Duração do Lambda milissegundos (limite
superior)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer e
comoRecomendaçãoOpções_<rank>_ProjectedUtilizationMetrics
arquivo.csv de exportação.
UtilizaçãoMetricsDurationAverage

A métrica de duração média da função Lambda
atual observada durante o período de lookback
(até 14 dias).
Este campo é exibido como oDuração (média)na
página de detalhes da função do Lambda do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoMétricas de utilização Duração do Lambda
milissegundos (média)na página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizaçãoMetricsDurationAverageno
arquivo.csv de exportação.

UtilizaçãoMetricsDurationMaximum

A métrica de duração máxima da função Lambda
atual observada durante o período de lookback
(até 14 dias).
Este campo é exibido como oDuração (máxima)na
página de detalhes da função do Lambda do
console do Compute Optimizer. Este campo
é rotuladoMétricas de utilização Duração
do Lambda milissegundos (máximo)na
página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer e
comoUtilizaçãoMetricsDurationMaximumno
arquivo.csv de exportação.
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Nome do campo da API

Descrição

UtilizaçãoMetricsMemoryAverage

A métrica média de utilização da memória da
função Lambda atual observada durante o período
de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oMemória
usada (média)na página de detalhes da
função do Lambda do console do Compute
Optimizer. Este campo é rotuladoMétricas
de utilização Memória Lambda usada MB
(média)na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizaçãoMetricsMemoryAverageno
arquivo.csv de exportação.

UtilizaçãoMetricsMemoryMaximum

A métrica máxima de utilização de memória da
função Lambda atual observada durante o período
de lookback (até 14 dias).
Este campo é exibido como oMemória (máximo)na
página de detalhes da função do Lambda do
console do Compute Optimizer. Este campo é
rotuladoMétricas de utilização Memória Lambda
usada MB (máximo)na página Recomendações
de exportação do console do Compute Optimizer
e comoUtilizaçãoMetricsMemoryMaximumno
arquivo.csv de exportação.

CurrentPerformancerisk

A classificação de risco de desempenho para uma
função Lambda atual.
Este campo é exibido como oRisco de
desempenho atualna página de recomendações
de funções do Lambda do console do Compute
Optimizer. Na página Recomendações de
exportação do console do Compute Optimizer,
ele é rotulado comoRisco de desempenho atuale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoCurrentPerformancerisk.

RecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentualA economia mensal estimada possível como
uma porcentagem do custo mensal adotando
recomendações do Compute Optimizer para uma
função do Lambda.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação poupança percentuale no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsAvingsOpportunityPercentual.
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Nome do campo da API

Descrição

RecomendaçõesOpçõesEstimadaMonthlySavingsMoeda
A moeda da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação do
console do Compute Optimizer, esse campo
é rotulado comoOpções de recomendação
moeda de economia mensal estimadae no
arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecomendaçõesOpçõesEstimadaMonthlySavingsMoeda.
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue
O valor da economia mensal estimada.
Na página Recomendações de exportação
do console do Compute Optimizer,
esse campo é rotulado comoOpções de
recomendação valor de poupança mensale
no arquivo.csv de exportação, ele é rotulado
comoRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.

Arquivo de metadados
Um arquivo.json de metadados é produzido com cada trabalho de exportação. Ele inclui as informações do
esquema para o arquivo de recomendações associado, como o dialeto dos dados, definições de coluna,
descrições de colunas e muito mais. O arquivo destina-se a ajudar a analisar o arquivo de exportação e
descrever seu conteúdo. O arquivo de metadados é salvo no mesmo bucket e prefixo do S3 que você
especificou para o arquivo de exportação.
O arquivo de metadados inclui as seguintes propriedades para cada coluna ou campo exportado:
• Name (Nome)- O nome da coluna recomendações do campo de exportação.
• Títulos- O nome da coluna recomendações fáceis de usar.
• DataType- O tipo de dados da coluna.
• nulo- A string a esperar se a coluna for nula.
• Obrigatório- Indica se os dados da coluna são necessários.
Veja a seguir um exemplo das informações incluídas no arquivo de metadados.
{

"@context": [
"http://www.w3.org/ns/csvw"
],
"url": "us-east-1-2020-05-18T001229Z-f264881a-bfb3-4676-9b14-8d1243599ebb.csv",
"dc:title": "EC2 Instance Recommendations",
"dialect": {
"encoding": "utf-8",
"lineTerminators": [
"\n"
],
"doubleQuote": true,
"skipRows": 0,
"header": true,
"headerRowCount": 1,
"delimiter": ",",
"skipColumns": 0,
"skipBlankRows": false,
"trim": false
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}

},
"dc:modified": {
"@value": "2020-05-20",
"@type": "xsd:date"
},
"tableSchema": {
"columns": [
{
"name": "accountId",
"titles": "Account ID",
"datatype": "string",
"null": "",
"required": false
},
{
"name": "instanceArn",
"titles": "Instance Arn",
"datatype": "string",
"null": "",
"required": false
},
{
"name": "utilizationMetrics_CPU_MAXIMUM",
"titles": "Cpu Maximum Utilization Metrics",
"datatype": "double",
"null": "",
"required": false
},
{
"name": "recommendations_count",
"titles": "Number of recommendations",
"datatype": "integer",
"required": true
},
{
"name": "recommendationOptions_1_instanceType",
"titles": "Recommendation 1 Instance Type",
"datatype": "integer",
"null": "",
"required": false
},
{
"name": "lastRefreshTimestamp_UTC",
"titles": "Last Resfreshed Timestamp UTC",
"datatype": "datetime",
"format": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"null": "",
"required": false
},
{
"name": "errorCode",
"titles": "Error Code",
"datatype": "string",
"required": true
},
{
"name": "errorMessage",
"titles": "Error Message",
"datatype": "string",
"required": true
}
]
}
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Solução de problemas de trabalhos de exportação
com falha
Talvez você experimente uma das mensagens de erro a seguir ao tentar exportar as recomendações
de recursos. Use as informações fornecidas para tentar resolver o erro antes de tentar exportar suas
recomendações novamente.
Você não tem permissões para o bucket do Amazon S3 especificado. Confirme as permissões do bucket
do S3 e tente novamente.
Confirme se você configurou as permissões necessárias no bucket do Amazon S3. Para obter mais
informações, consulte Política de bucket do Amazon S3 para oAWS Compute Optimizer (p. 22).
O bucket do Amazon S3 especificado é público. Somente buckets S3 privados são suportados.
Seu bucket do Amazon S3 deve ser definido para bloquear o acesso público. Para obter mais informações,
consulteBloquear o acesso público ao armazenamento do Amazon S3noGuia do usuário do Amazon
Simple Storage Service.
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Histórico de documentos do AWS
Compute Optimizer
A tabela a seguir descreve a documentação desta versão da AWS Compute Optimizer.
• Versão da API: 30/11-30
• Última atualização de documentação: 15 de agosto de 2022
A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do Compute Optimizer.
Alteração

Descrição

Data

O Compute Optimizer lança
o recurso de administrador
delegado (p. 126)

Agora, no Compute Optimizer,
as contas de gerenciamento
de uma organização podem
delegar uma conta de membro
como administrador para sua
organização. O administrador
delegado pode acessar e
gerenciar as recomendações
do Compute Optimizer. O
administrador delegado também
pode definir preferências de
recomendação para toda a
organização sem a necessidade
de acessar a conta de
gerenciamento. Para obter mais
informações, consulteDelegar
uma conta de administrador.

15 de agosto de 2022

Atualização doAWSpolítica
gerenciadas pela para oAWS
Compute Optimizer (p. 126)

25 de julho de 2022
OComputeOptimizerServiceRolePolicy
AWSpolítica gerenciadas
pela para oAWS Compute
OptimizerAtualização do.
Para obter mais informações,
consulteAWSPolíticas
gerenciadas pela para oAWS
Compute Optimizer.

O Compute Optimizer adiciona
suporte a tipos de instância do
Amazon EC2 (p. 126)

O Compute Optimizer agora
oferece suporte aos tipos de
instância C5d, C6a, C6i, I2,
IM4gn, IS4gen, M5ad, M6a,
M6i e R6i do Amazon EC2.
Esses tipos de instância são
suportados em todas asRegiões
da AWSonde esses tipos
de instância e o Compute
Optimizer estão disponíveis.
Esta atualização não se aplica
às regiões China (Pequim) e
China (Ningxia). Para obter mais
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informações, consulteRequisitos
de instâncias do Amazon EC2.
Recomendações com base
na carga de trabalho e
esforço de migração agora
disponíveis (p. 126)

Com o novo recurso de tipos de
carga de trabalho inferidos, o
Compute Optimizer pode inferir
os aplicativos que podem estar
sendo executados em seus
recursos. Os exemplos incluem
instâncias do EC2 e grupos
de Auto Scaling. O Compute
Optimizer faz isso analisando
os atributos dos seus recursos,
como nomes de recursos,
tags e configuração. Ao inferir
aplicativos, o Compute Optimizer
pode gerar recomendações que
levam em consideração seus
aplicativos. Ele também pode
identificar o nível de esforço
necessário para migrar do tipo
de instância atual para o tipo
de instância recomendado.
Para obter mais informações,
consulteTipo de workload
inferido.

10 de janeiro de 2022

Visualize oportunidades de
economia e melhoria de
desempenho para seus recursos
e ative métricas de infraestrutura
aprimoradas (p. 126)

Identifique suas maiores
oportunidades de melhoria
de custo e desempenho
no novoOportunidade
deeOportunidade de
aprimoramentoseções do painel.
Para obter mais informações,
consulteVisualização doAWS
Compute Optimizerpainel de
controle. Agora você também
pode estender o período
de análise de métricas para
instâncias do EC2 e grupos
de Auto Scaling em até três
meses. Por padrão, o período
de retrospectiva é de 14 dias.
Para fazer isso, ative as métricas
de infraestrutura aprimoradas.
O recurso de métricas de
infraestrutura aprimorada é
um recurso pago do Compute
Optimizer. Para obter mais
informações, consulteAtivando
métricas de infraestrutura
aprimoradas.

29 de novembro de 2021
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AtualizadoAWSPolíticas
gerenciadas pela para oAWS
Compute Optimizer (p. 126)

29 de novembro de 2021
OComputeOptimizerServiceRolePolicyeComputeOptimizerReadOnlyAcc
AWSPolíticas gerenciadas
pela para oAWS Compute
OptimizerAtualização do.
Para obter mais informações,
consulteAWSPolíticas
gerenciadas pela para oAWS
Compute Optimizer.

AWSRecomendações de
instâncias baseadas em
Graviton (p. 126)

O Compute Optimizer agora
26 de agosto de 2021
fornece o impacto sobre
o preço e o desempenho
para executar sua carga
de trabalhoAWSInstâncias
baseadas em Graviton. Para
obter mais informações,
consulteAWSRecomendações
de instâncias baseadas em
GravitonSe sua conta for a
conta de gerenciamento da sua
organização, agora você também
pode ver as contas dos membros
de uma organização que optaram
pelo Compute Optimizer.
Para obter mais informações,
consulteVisualizando as contas
que optaram porAWS Compute
Optimizer.

Aprimoramentos nas
recomendações de instância do
Amazon EC2 (p. 126)

O Compute Optimizer agora
oferece suporte a uma variedade
mais ampla de tipos de instância
do Amazon EC2. O Compute
Optimizer avalia uma variedade
maior de métricas de instância
para gerar recomendações e
fornece motivos para encontrar
recomendações de instâncias.
O Compute Optimizer também
descreve as diferenças de
plataforma entre a instância
atual e o tipo de instância
recomendado. Para obter mais
informações, consulteRequisitos
de instâncias do Amazon
EC2,Métricas de instâncias do
EC2,Como encontrar motivos,
eDiferenças de plataforma.

24 de maio de 2021

Recomendações de exportação
para volumes do Amazon EBS e
funções do Lambda (p. 126)

Agora você pode exportar
recomendações para
volumes do Amazon EBS e
funções do Lambda para o
Amazon S3. Para obter mais
informações, consulteExportando
recomendações.

18 de maio de 2021
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Como adicionar documentação
para oAWSpolíticas
gerenciadas (p. 126)

O Compute Optimizer agora
rastreia as mudanças em
seuAWSPolíticas gerenciadas.
Para obter mais informações,
consulteAWSPolíticas
gerenciadas pela para oAWS
Compute Optimizer.

18 de maio de 2021

AWS Lambdarecomendações de
funções (p. 126)

O Compute Optimizer agora
gera recomendações paraAWS
LambdaFunções do . Para
obter mais informações,
consulteVisualizar oAWS
Lambdarecomendações de
funções.

23 de dezembro de 2020

Recomendações de volume do
Amazon EBS (p. 126)

O Compute Optimizer agora gera
recomendações para volumes
do Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS). Para obter mais
informações, consulteComo
visualizar recomendações de
volume do EBS.

3 de dezembro de 2020

Métricas do Amazon
EBS e buckets S3
criptografados (p. 126)

O Compute Optimizer agora
analisa as operações de
leitura/gravação por segundo
(ops) e os bytes de leitura/
gravação por segundo (Bps)
dos volumes do Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS)
conectados a uma instância. Os
dados são usados para gerar
recomendações. Você também
pode visualizar a largura de
banda de leitura/gravação do
EBS (operações por segundo)
e a taxa de leitura/gravação
do EBS (KiBps) gráficos no
console do Compute Optimizer.
Para obter mais informações,
consulteComo visualizar
recomendações de instâncias
do EC2. Agora você também
pode exportar recomendações
para buckets criptografados do
Amazon S3. Para obter mais
informações, consulteExportando
recomendações.

7 de outubro de 2020

Exportar
recomendações (p. 126)

As recomendações podem ser
exportadas para o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Para obter mais
informações, consulteExportando
recomendações.

10 de junho de 2020
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Opção de
autoatendimento (p. 126)

AWS Command Line
Interfaceagora oferece
suporte para exclusão do
autoatendimento. Para
obter mais informações,
consulteDesativando sua conta.

Liberação de serviços (p. 126)

Liberação do Compute Optimizer. 2 de dezembro de 2019
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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.

cxxxi

