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Recursos e requisitos compatíveis com o

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. O serviço informa se seus recursos estão em condições ideais e gera recomendações 
de otimização para reduzir o custo e melhorar a performance de suas workloads. O Compute Optimizer 
também fornece gráficos que mostram dados recentes do histórico de métricas de utilização, bem como a 
utilização projetada para recomendações, que você pode usar para avaliar qual recomendação oferece a 
melhor relação 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 seus requisitos 
de desempenho e capacidade.

O Compute Optimizer fornece uma experiência de console e um conjunto de APIs que permitem que você 
visualize as conclusões da análise e das recomendações de seus recursos em váriasAWS regiões. Você 
também pode ver descobertas e recomendações em várias contas, se optar pela conta de gerenciamento 
de uma organização. As descobertas do serviço também são relatadas nos consoles dos serviços 
suportados, como o console Amazon EC2.

Recursos e requisitos compatíveis com o
para Compute Optimizer 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
• serviços do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)AWS Fargate

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 e requisitos compatíveis (p. 3).

Oppor
Você deve optar por fazer com que o Compute Optimizer analise seusAWS recursos. O serviço oferece 
suporte aAWS contas autônomas, contas de membros de uma organização e contas gerenciais 
de uma organização. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos do AWS Compute 
Optimizer (p. 8).

Analispor
Depois de se inscrever, o Compute Optimizer começa a analisar as especificações e as métricas de 
utilização de seus recursos da Amazon CloudWatch nos 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, a entrada e saída da rede, a leitura e gravação 
do 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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Aprimorando as recomendações

Aprimorando as recomendações
Depois de se inscrever, você pode aprimorar suas recomendações ativando as preferências de 
recomendação, como o recurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas. Ele estende o período 
de retrospectiva 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 Ativar preferências de de preferências de de (p. 31).

Visualizar as descobertas do no
As descobertas de otimização de seus recursos são exibidas no painel do Compute Optimizer. Para obter 
mais informações, consulte Visualizando oAWS Compute Optimizer painel (p. 51).

As principais recomendações de otimização para cada um dos seus recursos estão listadas na página 
de recomendações. As 3 principais recomendações de otimização e gráficos de utilização de um recurso 
específico estão listados na página de detalhes do recurso. Para obter mais informações, consulte
Visualizar recomendações de recursos (p. 58).

Exporte suas recomendações de otimização para registrá-las ao longo do tempo e compartilhar os dados 
com outras pessoas. Para obter mais informações, consulte Exportportar recomendações (p. 94).

Disponibilidade
Para ver asAWS regiões e os endpoints atualmente compatíveis com o Compute Optimizer, consulte
Endpoints e cotas do Compute Optimizer na ReferênciaAWS Geral.
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Recursos e requisitos compatíveis
AWS Compute Optimizergera 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
• Serviços do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) noAWS Fargate

Para receber recomendações, os recursos devem atender aos seguintes requisitos métricos e específicos 
de recursos da AmazonCloudWatch (CloudWatch).

CloudWatchrequisitos métricos
Para gerar recomendações, o Compute Optimizer tem diferentes requisitos de dadosCloudWatch métricos 
para cada tipo de recurso. Os requisitos de dadosCloudWatch métricos para cada tipo de recurso são os 
seguintes:

• As instâncias do Amazon EC2 exigem pelo menos 30 horas de dados métricos nos últimos 14 dias. 
Se você ativou o recurso de métricas de infraestrutura aprimorada, as instâncias do EC2 exigirão pelo 
menos 30 horas de dados métricos nos últimos 93 dias. Para obter mais informações, consulte Métricas 
de infraestrutura aprimoradas.

• Os grupos de Auto Scaling exigem pelo menos 30 horas consecutivas de dados métricos.
• Os volumes do Amazon EBS exigem pelo menos 30 horas consecutivas de dados métricos.
• Os serviços do Amazon ECS no Fargate exigem pelo menos 24 horas de dados métricos.
• As funções do Lambda não exigem dadosCloudWatch métricos.

Se seus recursos não tiverem dados métricos suficientes, aguarde mais tempo antes que as 
recomendações comecem a aparecer no console do Compute Optimizer. Para obter mais informações 
sobre as métricas que o Compute Optimizer analisa, consulteMétricas analisadas porAWS Compute 
Optimizer (p. 27).

Suponha que seus recursos tenham dados métricos suficientes, mas as recomendações não estejam 
aparecendo. Isso provavelmente significa que o Compute Optimizer ainda está analisando seus recursos. 
A análise pode demorar até 24 horas. Depois que a análise for concluída, 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 não compatíveis, além dos tipos compatíveis. No entanto, o Compute Optimizer só gera 
recomendações para instâncias compatíveis. Nem todos os tipos de instância estão disponíveis em 
todos os tipos emRegião da AWS que o Compute Optimizer está disponível. Para determinar as regiões 
compatíveis com cada um desses tipos de instância, consulte Como encontrar tipos de instância do 
Amazon EC2 no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
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Note

O Compute Optimizer não gera recomendações para instâncias Spot.

A lista a seguir mostra quais tipos de instância são compatíveis com o Compute Optimizer.

• C1
• C3
• C4
• C5
• C5a
• C5ad
• C5d
• C5n
• C6a
• C6g
• C6gd
• C6gn
• C6i
• C6in
• C7g
• D2
• D3
• D3en
• H1
• Hpc6a
• I2
• I3
• I3en
• Im4gn
• Is4gen
• M1
• M2
• M3
• M4
• M5
• M5a
• M5ad
• M5d
• M5dn
• M5n
• M5zn
• M6a
• M6g
• M6gd
• M6i
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• M6idn
• M6in
• R3
• R4
• R5
• R5a
• R5ad
• R5b
• R5d
• R5dn
• R5n
• R6g
• R6gd
• R6i
• R6idn
• R6in
• T1
• T2
• T3
• T3a
• T4g
• X1
• X1e
• X2gd
• z1d

Note

Se uma instância do EC2 não estiver listada, ela não é compatível com o Compute Optimizer.

Requisitos do grupo do Auto Scaling
O Compute Optimizer gera recomendações para grupos do Auto Scaling que executam tipos de instância 
compatíveis. Os tipos de instância compatíveis estão listados naRequisitos de instância do Amazon 
EC2 (p. 3) seção anterior.

Além disso, os grupos do Auto Scaling devem atender aos seguintes requisitos:

• Execute apenas um único tipo de instância (sem tipos de instância mistos).
• Os valores da capacidade desejada, mínima e máxima são todos iguais (por exemplo, um grupo de Auto 

Scaling com um número fixo de instâncias).
• Nenhuma política de escalabilidade 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 os seguintes tipos de volume do EBS que estão 
anexados a uma instância:

• HDDst1 esc1
• General Purpose SSDgp2 egp3
• SSD IOPS provisionadoio1io2, eio2 Block Express

O Compute Optimizer também gera recomendações para retirar seus dados dos volumes magnéticos de 
HDD da geração anterior. Para obter mais informações consulte Volumes de geração anterior do Amazon 
EBS.

Os dados são reportados para o apenasCloudWatch quando o volume estiver vinculado a uma instância. O 
volume deve ser anexado a uma instância por pelo menos 30 horas consecutivas.

Requisitos da função do Lambda
O Compute Optimizer gera recomendações de tamanho de memória somente para funções do Lambda 
que atendam aos seguintes requisitos:

• A memória configurada é menor ou igual a 1.792 MB.
• As funções foram invocadas pelo menos 50 vezes nos últimos 14 dias.

As funções que não atendem a esses requisitos são consideradas Indisponíveis. O código de motivo de
Inconclusive se aplica a funções que configuraram memória maior que 1.792 MB. Dados insuficientes se 
aplicam a funções que foram invocadas menos de 50 vezes nos últimos 14 dias.

Funções com a constatação de Indisponível não aparecem no console do Compute Optimizer e não 
recebem recomendações.

Requisitos para serviços do Amazon ECS no 
Fargate

Para gerar recomendações para os serviços do Amazon ECS no Fargate, o Compute Optimizer exige o 
seguinte:

• Seus serviços têm pelo menos 24 horasCloudWatch de métricas de utilização do Amazon ECS nos 
últimos 14 dias.

• Nenhuma política de escalabilidade de etapas está anexada.
• Nenhuma política de escalabilidade de destino está vinculada à CPU e à memória.

Note

Se uma política de rastreamento de destino estiver vinculada somente à CPU do serviço, o 
Compute Optimizer gerará apenas recomendações de tamanho de memória. Ou, se uma 
política de rastreamento de destino estiver vinculada somente à memória do serviço, o 
Compute Optimizer gerará apenas recomendações de tamanho de CPU.

• O status de execução do serviço é SteadyStateou MoreWork.

6
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Para obter mais informações sobre as métricas analisadas, consulteMétricas de serviços do Amazon ECS 
no Fargate (p. 30).
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Conceitos básicos do AWS Compute 
Optimizer

Quando você acessa oAWS Compute Optimizer console pela primeira vez, é solicitado que você opte 
por usar a conta com a qual está conectado. Antes de usar o serviço, é necessário aceitar ou cancelar. 
Além disso, você também pode ativar ou desativar usando a API Compute Optimizer,AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) ou SDKs.

Ao se inscrever, você autoriza o Compute Optimizer a analisar as especificações e métricas de utilização 
de seusAWS recursos. Os exemplos incluem instâncias do EC2 e grupos de Auto Scaling.

Contas suportadas pelo Compute Optimizer
OsConta da AWS tipos a seguir podem optar pelo Compute Optimizer:

• AWSConta autônoma

Um autônomoConta da AWS que não foiAWS Organizations ativado. Por exemplo, suponha que você 
opte pelo Compute Optimizer enquanto estiver conectado a uma conta independente. Em seguida, 
o Compute Optimizer analisa os recursos na conta e gera recomendações de otimização para esses 
recursos.

• Conta de membro de uma organização

EConta da AWS isso é membro de uma organização. Se você optar pelo Compute Optimizer enquanto 
estiver conectado à conta de um membro de uma organização. Em seguida, o Compute Optimizer 
analisa apenas os recursos na conta do membro e gera recomendações de otimização para esses 
recursos.

• Conta gerencial de uma organização

EConta da AWS isso administra uma organização. Se você optar pelo Compute Optimizer enquanto 
estiver conectado à conta de gerenciamento de uma organização. Em seguida, o Compute Optimizer 
oferece a opção de optar somente 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, consulte Ativar 
todos os recursos da sua organização no GuiaAWS Organizations do usuário.
Quando você opta por usar a conta de gerenciamento da sua organização e inclui todas as 
contas de membros dentro da organização, o acesso confiável ao Compute Optimizer é ativado 
na conta da sua organização. Para obter mais informações, consulte Compute Optimizer e 
acessoAWS Organizations confiável (p. 12).

Permissões obrigatórias do
Você precisa ter as permissões apropriadas para se inscrever no Compute Optimizer, ver suas 
recomendações e optar por não participar. Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso com 
o AWS Identity and Access Management (p. 11).
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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, consulte Usar funções vinculadas ao 
serviço do AWS Compute Optimizer (p. 16).

Optando pela sua conta
Use o procedimento a seguir para aceitar sua conta usando o console do Compute Optimizer ou oAWS 
CLI.

Note

Se sua conta já estiver ativada, mas você quiser ativá-la novamente para reativar o acesso 
confiável para o Compute Optimizer em sua organização. Você pode se inscrever novamente, 
mas isso deve ser feito usandoAWS CLI o. Ao optar por usar oAWS CLI, execute oupdate-
enrollment-status comando e especifique o--include-member-accounts parâmetro. 
Como alternativa, você pode habilitar o acesso confiável diretamente noAWS Organizations 
consoleAWS CLI ou usando nossa API. Para obter mais informações, consulte Como usarAWS 
Organizations com outrosServiços da AWS no GuiaAWS Organizations do usuário.

Console

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

Se for a primeira vez que você usa o console do Compute Optimizer, a página inicial do Compute 
Optimizer será exibida.

2. Escolha Como começar.
3. Na página Configuração da conta, consulte as seções Introdução e Configuração da sua conta.
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 em todas as contas de seus 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. Escolha Aceitar. Ao se inscrever, você indica que concorda e compreende os requisitos para se 
inscrever no Compute Optimizer.

Depois de escolher, você será redirecionado para o painel do console do Compute Optimizer. Ao 
mesmo tempo, o serviço começa imediatamente a analisar as configuração e as métricas de utilização 
dos seusAWS recursos da. Para obter mais informações, consulte Métricas analisadas porAWS 
Compute Optimizer (p. 27).

CLI

1. Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.

Se você ainda não oAWS CLI instalou, instale-o e configure-o para funcionar com o Compute 
Optimizer. Para obter mais informações, consulte InstalandoAWS CLI e configurando rapidamente 
oAWS CLI no GuiaAWS Command Line Interface do Usuário.

2. Insira um dos seguintes comandos: Escolha se você deseja optar pela sua conta individual ou 
pela conta de gerenciamento da sua organização e de todas as contas de seus membros.
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• Para ativar sua conta individual:

aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active

• Para escolher a conta de gerenciamento da organização e incluir todas as contas dos membros 
da organização:

aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active --include-member-
accounts

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

Note

Para melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer, a Amazon Web Services 
pode usar suas CloudWatch métricas e dados de configuração. Isso inclui até três meses 
(93 dias) de análise de métricas quando você ativa o recurso aprimorado de métricas de 
infraestrutura. Entre em contato AWS Supportpara solicitar queAWS pare de usar suas 
CloudWatch métricas e dados de configuração para melhorar a qualidade da recomendação do 
Compute Optimizer.

Considere o seguinte depois de se inscrever:

• Depois de escolher, as descobertas e as recomendações de otimização podem levar até 24 
horas para serem geradas. Além disso, para que recomendações de otimização possam ser 
geradas, dados métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte
CloudWatchrequisitos métricos (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 Visualizando oAWS Compute Optimizer 
painel (p. 51) e Visualizar recomendações de recursos (p. 58).

• Algumas preferências de recomendação, como métricas de infraestrutura aprimoradas, são um recurso 
pago. Esse recurso estende o período de retrospectiva da 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, consulte Ativar preferências de de preferências 
de de (p. 31).

• 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, consulte Delegar uma conta-administrador (p. 48).

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

Para cancelar uma conta

1. Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
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Caso ainda não tenha feito isso,AWS CLI instale e configure-a para funcionar com o Compute 
Optimizer. Para obter mais informações, consulte InstalandoAWS CLI e configurando rapidamente 
oAWS CLI no GuiaAWS Command Line Interface do Usuário.

2. Insira o comando a seguir.

aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Inactive

Note

Você não pode especificar o--include-member-accounts parâmetro ao optar por não 
usar oupdate-enrollment-status comando. Se você especificar esse parâmetro ao 
optar por não usar esse comando, ocorrerá um erro.

Sua conta é desativada do Compute Optimizer depois de executar o comando anterior. Ao mesmo 
tempo, as recomendações da sua conta e os dados de métricas relacionadas são excluídos do Compute 
Optimizer. Se você acessar o console do Compute Optimizer, a opção de ativar novamente deverá ser 
exibida.

Controlar o acesso com o AWS Identity and Access 
Management

Você pode usar oAWS Identity and Access Management (IAM) para criar identidades (usuários, grupos ou 
funções) e conceder a essas identidades permissões para acessar oAWS Compute Optimizer console e as 
APIs.

Por padrão, os usuários do IAM não têm acesso ao console e às APIs do Compute Optimizer. Você 
concede acesso aos usuários anexando políticas do IAM a um único usuário, grupo de usuários ou função. 
Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário do IAM para obter mais informações, consulte 
o para obter mais informações, consulte o Manual do usuário do IAM.

Depois de criar usuários do IAM, é possível oferecer a esses usuários senhas individuais. Depois, será 
possível acessar sua conta e visualizar as informações do Compute Optimizer 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 precisa 
daec2:DescribeInstances permissão.

• Para ver as recomendações para volumes do EBS, um usuário do IAM precisa 
daec2:DescribeVolumes permissão.

• Para ver as recomendações para grupos de Auto Scaling, um usuário do 
IAM precisa dasautoscaling:DescribeAutoScalingInstances
permissõesautoscaling:DescribeAutoScalingGroups e.

• Para ver as recomendações das funções do Lambda, um usuário do 
IAM precisa daslambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs
permissõeslambda:ListFunctions e.

• Para ver as recomendações dos serviços do Amazon ECS no Fargate, um usuário do IAM 
precisa dasecs:ListClusters permissõesecs:ListServices e.

• Para visualizar os dados de CloudWatch métricas atuais no console do Compute Optimizer, um 
usuário do IAM precisa dacloudwatch:GetMetricData permissão.
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Se o usuário ou grupo ao qual você deseja conceder permissões já tiver uma política, você poderá 
adicionar uma das declarações de política específicas do Compute Optimizer ilustradas aqui a essa 
política.

Compute Optimizer e acessoAWS Organizations 
confiável
Quando você opta por usar a conta de gerenciamento da sua organização e inclui todas as contas de 
membros dentro da organização, o acesso confiável ao Compute Optimizer é ativado automaticamente na 
conta da sua organização. Isso permite que o Compute Optimizer analise os recursos computacionais nas 
contas desses 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 desativar 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 estão habilitadas para o Compute Optimizer. Para reativar o acesso confiável, opte novamente 
pelo Compute Optimizer usando a conta de gerenciamento da sua organização e inclua todas as 
contas dos membros dentro da organização. Para obter mais informações, consulte Optando pela sua 
conta (p. 9). Para obter mais informações sobre acessoAWS Organizations confiável, consulte
UsoAWS Organizations com outrosAWS serviços no Guia doAWS Organizations usuário.

Política para se inscrever no Compute Optimizer
A declaração de política a seguir concede acesso ao Compute Optimizer. Ele concede acesso para 
criar uma função vinculada ao serviço do Compute Optimizer. Essa função é necessária para se 
inscrever. Para obter mais informações, consulte Usar 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/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*", 
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "compute-
optimizer.amazonaws.com"}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PutRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Políticas para conceder acesso ao Compute Optimizer 
paraAWS contas independentes
A declaração de política a seguir concede acesso total ao Compute Optimizer para uso autônomoContas 
da AWS. Para obter as declarações de política para gerenciar as preferências de recomendação, 
consultePolíticas para conceder acesso para gerenciar as preferências de recomendação do Compute 
Optimizer (p. 15).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "compute-optimizer:*", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

A instrução de política a seguir concede acesso somente leitura ao Compute Optimizer para uso 
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", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
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                "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 para gerenciar as preferências de 
recomendação do Compute Optimizer (p. 15).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "compute-optimizer:*", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "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 de 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", 
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                "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences", 
                "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Políticas para conceder acesso para gerenciar as 
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 aprimoradas. Para obter mais 
informações, consulte Ativar preferências de de preferências de de (p. 31).

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" 
                } 
            }             
        } 
    ]
}

Conceda acesso para gerenciar preferências de recomendação somente para grupos do Auto Scaling

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
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    "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": [ 
        { 
            "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 a serviços são predefinidas pelo Compute Optimizer e incluem 
todas as permissões de que ele precisa para chamar outras pessoas em seu nome.

Com uma função vinculada ao serviço, a configuração do Compute Optimizer não exige 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 às funções vinculadas ao serviço, 
consulte AWSProdutos que funcionam com o IAM e procure os serviços com o IAM que apresentam Simna
coluna Função vinculada ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação da 
função vinculada a esse serviço.
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Permissões de função vinculada ao serviço para o 
Compute Optimizer
O Compute Optimizer usa a função vinculada ao serviço que é nomeada
AWSServiceRoleForComputeOptimizerpara acessar CloudWatch as métricas da Amazon paraAWS 
recursos na conta.

A função AWSServiceRoleForComputeOptimizer 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 de função vinculada ao serviço
Para criar uma função vinculada ao serviço para Compute Optimizer permissões para que uma entidade 
do IAM (por exemplo, um usuário, um grupo ou um função) crie uma função vinculada ao 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 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/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*", 
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "compute-
optimizer.amazonaws.com"}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PutRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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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 serviço para o 
Compute Optimizer
Não é necessário criar manualmente uma função vinculada ao serviço. Quando você opta pelo serviço 
Compute Optimizer naAWS Management Console, na ou naAWS APIAWS CLI, 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 vinculada ao serviço, a função vinculada ao serviço pode aparecer 
em sua conta da. Para obter mais informações, consulte Uma nova função apareceu na minha 
conta do IAM.

Se excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, você 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.

Editar uma função vinculada ao serviço para o 
Compute Optimizer
O Compute Optimizer não permite editar a função AWSServiceRoleForComputeOptimizer 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.

Excluir uma função vinculada ao serviço para o 
Compute Optimizer
É recomendável excluir a função vinculada ao serviço. Se você não precisar mais usar o Compute 
Optimizer, exclua função AWSServiceRoleForComputeOptimizer vinculada ao serviço. Dessa forma, você 
não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. Porém, antes de 
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
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vinculadas ao serviço do Compute Optimizer

Use o console do IAMAWS CLI, a ou aAWS API da para excluir a função 
AWSServiceRoleForComputeOptimizer 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 onde o serviço 
está disponível. Para ver os endpointsRegiões da AWS e os endpoints atualmente suportados pelo 
Compute Optimizer, consulte Endpoints e cotas do Compute Optimizer na ReferênciaAWS Geral.

Políticas gerenciadas pela AWS para o AWS 
Compute Optimizer

Para adicionar permissões a usuários, grupos e funções, considere usar políticasAWS gerenciadas pela 
em vez de escrever políticas próprias. 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 
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 permissões de uma 
políticaAWS gerenciada pela. Portanto, 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, a política ReadOnlyAccessAWSgerenciada fornece acesso 
de somente leitura a todos os recursos da. 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
A políticaComputeOptimizerServiceRolePolicy gerenciada é anexada a uma função vinculada ao 
serviço que permite ao Compute Optimizer realizar ações em seu nome. Para obter mais informações, 
consulte Usar 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.
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ComputeOptimizerServiceRolePolicy

• compute-optimizer— Concede permissões administrativas totais a todos os recursos no Compute 
Optimizer.

• organizations— Permite que a conta de gerenciamento de umaAWS organização opte pelas contas 
dos membros da organização pelo Compute Optimizer.

• cloudwatch— Concede acesso às métricas de CloudWatch 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" 
   ], 
   "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": "*" 
                } 
 ]
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}

AWSpolítica gerenciada: 
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
É possível anexar a política ComputeOptimizerReadOnlyAccess a suas identidades do IAM.

Essa política concede permissões de acesso somente leitura que possibilitam que os usuários do IAM 
visualizem as recomendações de recursos do Compute Optimizer.

Detalhes da permissão

Essa política inclui os seguintes campos:

• compute-optimizer— Concede acesso de somente leitura às recomendações de recursos do 
Compute Optimizer.

• ec2— Concede acesso de somente leitura a instâncias do Amazon EC2 e volumes do Amazon EBS.
• autoscaling— Concede acesso de somente leitura aos grupos do Auto Scaling.
• lambda— Concede acesso somente de leitura àsAWS Lambda funções e suas configurações.
• cloudwatch— Concede acesso somente para leitura aos dados CloudWatch métricos da Amazon para 

tipos de recursos compatíveis com o Compute Optimizer.
• organizations— Concede acesso de somente leitura às contas de membros de umaAWS 

organização.
• ecs— Concede acesso aos serviços do Amazon ECS no Fargate.

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "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", 
    "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations", 
    "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics", 
    "ec2:DescribeInstances", 
    "ec2:DescribeVolumes", 
    "ecs:ListServices", 
    "ecs:ListClusters", 
    "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
    "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
    "lambda:ListFunctions", 
    "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
    "cloudwatch:GetMetricData", 
    "organizations:ListAccounts", 
    "organizations:DescribeOrganization", 
    "organizations:DescribeAccount" 
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   ], 
   "Resource": "*" 
  } 
 ]
}

Atualizações do Compute Optimizer para 
políticasAWS gerenciadas
Visualize detalhes sobre atualizações em políticas do Compute OptimizerAWS gerenciadas pela desde 
que esse serviço começou a monitorar essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações 
feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS deste guia.

Alteração Descrição Data

Editar a política gerenciada da
ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Foram adicionadas 
asecs:ListClusters
açõescompute-
optimizer:GetECSServiceRecommendationscompute-
optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetricsecs:ListServices,, 
e à 
políticaComputeOptimizerReadOnlyAccess
gerenciada.

22 de dezembro de 2022

Editar a política gerenciada da
ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Foram adicionadas 
asorganizations:ListDelegatedAdministrators
açõesec2:DescribeInstancesec2:DescribeVolumes, 
e à 
políticaComputeOptimizerServiceRolePolicy
gerenciada.

25 de julho de 2022

Editar a política gerenciada da
ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Foram adicionadas 
asautoscaling:DescribeAutoScalingGroups
açõesautoscaling:DescribeAutoScalingInstances
e à 
políticaComputeOptimizerServiceRolePolicy
gerenciada.

29 de novembro de 2021

Editar a política gerenciada da
ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Foram adicionadas 
asautoscaling:DescribeAutoScalingInstances
açõescompute-
optimizer:GetRecommendationPreferencescompute-
optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences, 
e à 
políticaComputeOptimizerReadOnlyAccess
gerenciada.

29 de novembro de 2021

Editar a política gerenciada da
ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Adicionada a ação
GetEnrollmentStatusesForOrganization
à política gerenciada da
ComputeOptimizerReadOnlyAccess.

26 de agosto de 2021

O Compute Optimizer começou a 
monitorar alterações

O Compute Optimizer começou a 
monitorar as alterações para as 
políticasAWS gerenciadas pela.

18 de maio de 2021
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Política de bucket do Amazon S3AWS Compute 
Optimizer

Você pode exportar suas recomendações do Compute Optimizer para um bucket do 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, consulte Exportportar 
recomendações (p. 94).

Antes de criar a tarefa de exportação, você deve primeiro criar o bucket S3 de destino para sua exportação 
de recomendações. O Compute Optimizer não cria o bucket S3 para você. O bucket S3 que você 
especifica para seus arquivos de exportação de recomendações não deve estar acessível publicamente e 
não pode ser configurado como um bucket do Requester Pays. Como prática recomendada de segurança, 
crie um bucket exclusivo para os arquivos de exportação do Compute Optimizer. Para obter mais 
informações, consulte Como criar um bucket do S3? no Guia do usuário do Amazon S3.

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

1. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Escolha o bucket em que você deseja que o Compute Optimizer entregue seus arquivos de 

exportação.
3. Escolha Permissions (Permissões).
4. Escolha Bucket Policy.
5. Copie uma das políticas a seguir e cole-a na caixa de texto Bucket Policy Editor.
6. Substitua o seguinte texto de espaço reservado na política:

• Substitua myBucketName pelo nome do seu bucket.
• Substitua optionalPrefix pelo prefixo opcional do objeto.
• Substitua MyRegion pela fonteRegião da AWS.
• Substitua myAccountID pelo número da conta do solicitante do trabalho de exportação.

7. Inclua todas as três declarações a seguir na política:

1. A primeira declaração (para aGetBucketAcl ação) permite que o Compute Optimizer obtenha a 
lista de controle de acesso (ACL).

2. A segunda declaração (para aGetBucketPolicyStatus ação) permite que o Compute Optimizer 
obtenha o status da política do seu bucket, indicando se o bucket é público.

3. A terceira declaração (para aPutObject ação) dá ao Compute Optimizer controle total para 
colocar o arquivo de exportação em seu bucket.

Sua solicitação de exportação falhará se alguma dessas instruções estiver ausente ou se o nome do 
bucket e o prefixo opcional do objeto na política não corresponderem ao que você especificou em 
sua 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 essas políticas. Avalie o conjunto resultante de permissões 
para garantir que elas sejam apropriadas para os usuários que acessam o bucket.
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Opção política 1: Usando um prefixo opcional

O prefixo do objeto é uma adição opcional à chave do objeto 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/compute-
optimizer/myAccountID/*", 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

O componente Compute-Optimizer/MyAccountId/ não faz parte do prefixo opcional. O 
Compute Optimizer cria para você a parte Optimizer/MyAccountId/ do caminho do bucket 
que é adicionada ao prefixo que você especifica.

Opção política 2: Sem prefixo de objeto

Se você não quiser especificar um prefixo de bucket, 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" 
        }, 
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        { 
            "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 de suas exportações de recomendações do Compute Optimizer, você pode especificar 
buckets S3 que são criptografados com chaves gerenciadas pelo cliente do Amazon S3 ou chavesAWS 
Key Management Service (KMS).

Para usar um bucket S3 comAWS KMS criptografia ativada, você deve criar uma chave KMS simétrica. 
As chaves KMS simétricas são as únicas chaves KMS que o Amazon S3 suporta. Para obter instruções, 
consulte Criação de chaves no Guia doAWS KMS desenvolvedor. Depois de criar a chave KMS, aplique-
a ao bucket do S3 que você planeja usar para sua exportação de recomendações. Para obter mais 
informações, consulte Ativar a criptografia de bucket padrão do Amazon S3 no Guia do Amazon S3 no 
Guia do Amazon S3 no Guia do Amazon S3 no Guia do Amazon S3 no

Use o procedimento a seguir para Compute Optimizer permissão necessária para o uso da chave do KMS. 
Essa permissão é específica para criptografar seu arquivo de exportação de recomendações ao salvá-lo 
em seu bucket S3 criptografado.

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, selecione Teclas gerenciadas pelo cliente.

Note

As exportações recomendadas do Compute Optimizer não são permitidas para buckets S3 
criptografados com chavesAWS gerenciadas.

4. Escolha o nome da chave KMS que você usou para criptografar o bucket S3 de exportação.
5. Escolha a guia Política de chaves e escolha Alternar para exibição de política.
6. Escolha Editar para editar a política de chaves.
7. Copie uma das políticas a seguir e cole-a na seção de declarações da política principal.
8. Substitua o seguinte texto de espaço reservado na política:

• Substitua MyRegion pela fonteRegião da AWS.
• Substitua myAccountID pelo número da conta do solicitante de exportação.

AGenerateDataKey declaração permite que o Compute Optimizer chame aAWS KMS API 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.
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Note

Se a chave existente do KMS já tem uma ou mais políticas anexadas, adicione as 
declarações de acesso do Compute Optimizer. Avalie o conjunto resultante de permissões 
para garantir que elas sejam apropriadas para os usuários que acessam a chave do KMS.

Use a política a seguir se você não habilitou as chaves 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 política a seguir se você habilitou as chaves 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:*" 
                } 
            } 
        }

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 se inscrever (p. 8),AWS Compute Optimizer analisa as especificações, como vCPUs, 
memória ou armazenamento, e as CloudWatch métricas de seus recursos em execução de um período 
nos últimos 14 dias. Se você ativar a preferência de recomendação de métricas de infraestrutura 
aprimorada (p. 34),AWS Compute Optimizer analisará seus recursos por até 93 dias.

A análise pode levar até 24 horas para ser concluída. Quando a análise é concluída, as descobertas são 
exibidas na página do painel do console do Compute e, em seguida, os resultados do console do Compute 
Optimizer. Para obter mais informações, consulte Visualizando oAWS Compute Optimizer painel (p. 51).

Note

O Compute Optimizer usa o ponto máximo de utilização em intervalos de tempo específicos 
nos últimos 14 dias para gerar recomendações para seus recursos. Para gerar recomendações 
para instâncias do Amazon EC2, grupos de Auto Scaling, volumes do Amazon EBS e funções 
do Lambda, o Compute Optimizer usa o ponto máximo de utilização em cada intervalo de cinco 
minutos. Para gerar recomendações para serviços ECS no Fargate, o Compute Optimizer usa o 
ponto máximo de utilização em cada intervalo de tempo de um minuto.

Índice
• Métricas de métricas de instâncias do instância do (p. 27)
• Métricas de volume do EBS (p. 29)
• Métricas de métricas de funções do Lambda (p. 30)
• Métricas de serviços do Amazon ECS no Fargate (p. 30)

Métricas de métricas de instâncias do instância do
O Compute Optimizer analisa as seguintes CloudWatch métricas de suas instâncias do EC2, incluindo 
instâncias que fazem parte dos grupos do Auto Scaling.

Métrica Descrição

CPUUtilization O percentual de unidades de unidades de unidades de computação 
alocadas alocadas alocadas que estão em uso na instância alocadas 
de unidades de computação alocadas alocadas de unidades de 
processamento Essa métrica identifica o poder de processamento 
necessário para executar um aplicativo em uma instância do poder 
de processamento necessário para executar um aplicativo em uma 
instância.

MemoryUtilization A porcentagem de memória usada durante o período da amostra. 
Essa métrica identifica a memória necessária para executar um 
aplicativo em uma instância.

As métricas de utilização de métricas de utilização de memória são 
analisadas pelos seguintes recursos:

• Instâncias do EC2 com o CloudWatch agente que está instalado 
nelas. Para obter mais informações, consulte Habilitando a 
utilização da memória com o CloudWatch Agente (p. 28).
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com o CloudWatch Agente

Métrica Descrição
• Instâncias externas do EC2 de um dos quatro produtos de 

observabilidade:DatadogDynatraceInstana,,New Relic e. Para 
obter mais informações, consulte Ingestão de métricas externas.

NetworkIn O número de bytes recebidos em todas as interfaces de rede pela 
instância em todas as interfaces de rede recebidos em todas as 
interfaces de rede recebidos em Essa métrica identifica o volume 
de tráfego de tráfego de tráfego de tráfego de tráfego de tráfego de 
tráfego de tráfego de tráfego de tráfego de tráfego de tráfego

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

NetworkPacketsIn O número de pacotes recebidos de pacotes recebidos de pacotes 
recebidos de pacotes recebidos de pacotes recebidos em uma 
instância

NetworkPacketsOut O número de pacotes enviados pela instância.

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

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

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

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

VolumeReadBytes Bytes de leitura por segundo de volumes do volume do EBS 
anexados à instância. Exibido como KiBs no console.

VolumeWriteBytes Bytes de gravação por segundo de volumes do volume do EBS 
anexados à instância. Exibido como KiBs no console.

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

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

Para obter mais informações sobre métricas de instâncias, consulte Listar as CloudWatch métricas 
disponíveis para suas instâncias no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais 
informações sobre métricas de volume do EBS, consulte Represente CloudWatch métricas do Amazon 
EBS no Manual do usuário do Amazon Elastic Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud.

Habilitando a utilização da memória com o 
CloudWatch Agente
Para que o Compute Optimizer analise a utilização da memória de suas instâncias, instale o CloudWatch 
agente em suas instâncias. Permitir que o Compute Optimizer analise os dados de utilização da memória 
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de suas instâncias fornece uma medição adicional dos dados que melhora ainda mais as recomendações 
do Compute Optimizer. Para obter mais informações sobre o CloudWatch agente, consulte Coletar 
métricas e logs de instâncias do Amazon EC2 e de servidores on-premises com o agente no Manual do 
usuário da Amazon EC2 e de servidores on-premises com o CloudWatch agente do Amazon EC2 e de 
servidores on-premises com o agente no Manual CloudWatch do usuário da Amazon

Em instâncias Linux, o Compute Optimizer analisa amem_used_percent métrica noCWAgent namespace 
ou aMemoryUtilization métrica legada noSystem/Linux namespace. Em instâncias do Windows, o 
Compute Optimizer analisa aAvailable MBytes métrica noCWAgent namespace. Se ambas asMemory 
% Committed Bytes In Use métricasAvailable MBytes e estiverem configuradas noCWAgent
namespace, o Compute Optimizer escolheráAvailable MBytes como métrica de memória primária para 
gerar recomendações.

Note

• Recomendamos que você configure oCWAgent namespace para ser usadoAvailable 
MBytes como métrica de memória para instâncias do Windows.

• O Compute Optimizer também oferece suporte àsAvailable Bytes métricasAvailable 
KBytes e prioriza ambas sobre aMemory % Committed Bytes In Use métrica ao gerar 
recomendações para instâncias do Windows.

Além disso, o namespace deve conter aInstanceId dimensão. Se aInstanceId dimensão estiver 
ausente ou você a substituir por um nome de dimensão personalizado, o Compute Optimizer não poderá 
coletar dados de utilização de memória para sua instância. Os namespaces e as dimensões são definidos 
no arquivo de configuração do CloudWatch Agente. Para obter mais informações, consulte Criar o arquivo 
de configuração do CloudWatch agente no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Configurar a ingestão de métricas externas
Você pode usar o recurso de ingestão de métricas externasAWS Compute Optimizer para 
configurar a ingestão de métricas de utilização de memória do EC2 de um dos quatro produtos de 
observabilidade:DatadogDynatraceInstana,,New Relic e. Quando você ativa a ingestão de métricas 
externas, o Compute Optimizer analisa suas métricas externas de utilização de memória do EC2, além dos 
dados de CPU, disco, rede, E/S e taxa de transferência, para gerar recomendações de dimensionamento 
correto do EC2. Essas recomendações podem proporcionar economias adicionais e desempenho 
aprimorado. Para obter mais informações, consulte ingestão de métricas de métricas de métricas 
de (p. 31).

Métricas de volume do EBS
O Compute Optimizer analisa as seguintes CloudWatch métricas de seus volumes do EBS.

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 volume do 
volume do EBS.

VolumeWriteOps As operações de gravação do volume de operações de gravação do 
volume do volume do EBS.
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Para obter mais informações sobre essas métricas, consulte Represente CloudWatch métricas da Amazon 
para o Amazon EBS no Manual do usuário do Amazon Elastic Cloud Cloud.

Métricas de métricas de funções do Lambda
O Compute Optimizer analisa as seguintes CloudWatch métricas de suas 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, consulte Como trabalhar com métricas deAWS 
Lambda função no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Além dessas métricas, o Compute Optimizer analisa a utilização de memória de sua função durante o 
período de retrospectiva. Para obter mais informações sobre a utilização da memória para funções do 
Lambda, consulte Entendendo oAWS Lambda comportamento usando o Amazon CloudWatch Logs 
Insights no blogAWS de gerenciamento e governança e Usando o Lambda Insights CloudWatch no Guia 
doAWS Lambda desenvolvedor.

Métricas de serviços do Amazon ECS no Fargate
O Compute Optimizer analisa as seguintes métricas de utilização do Amazon ECS CloudWatch e de seus 
serviços do Amazon ECS no Fargate.

Métrica Descrição

CPUUtilization A porcentagem da capacidade da CPU usada no serviço.

MemoryUtilization A porcentagem de memória usada no serviço.

Para obter mais informações sobre essas métricas, consulte  CloudWatch métricas do Amazon ECS no
Manual do usuário do Amazon ECS paraAWS Fargate.
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Ativar preferências de de 
preferências de de

As preferências de recomendação são recursos que você pode ativar para aprimorar ou aumentar as 
recomendações que o Compute Optimizer gera para seus recursos. A seguir estão os recursos atualmente 
disponíveis como preferências de recomendação no Compute Optimizer.

• ingestão de métricas de métricas de métricas de (p. 31)
• Métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34)
• Tipo de carga de trabalho inferida (p. 43)
• AWSRecomendações de instâncias baseadas em Graviton (p. 45)

ingestão de métricas de métricas de métricas de
Você pode usar o recurso de ingestão de métricas externasAWS Compute Optimizer para configurar a 
ingestão de métricas de utilização de memória do EC2 de um dos quatro produtos de observabilidade: 
Datadog, Dynatrace, Instana e New Relic. Quando você ativa a ingestão de métricas externas, o Compute 
Optimizer analisa suas métricas externas de utilização de memória do EC2, além dos dados de CPU, 
disco, rede, E/S e taxa de transferência, para gerar recomendações de dimensionamento correto do EC2. 
Essas recomendações podem proporcionar economias adicionais e desempenho aprimorado. Para obter 
mais informações, consulte Configurar a ingestão de métricas externas (p. 32).

Requisitos métricos
Para gerar recomendações de dimensionamento correto do EC2 com métricas de utilização de memória 
externa, o Compute Optimizer exige pelo menos 30 horas consecutivas de métricas de utilização de 
memória do seu produto de observabilidade. Se você não tiver horas suficientes de métricas de utilização 
de memória externa, o Compute Optimizer analisa e gera recomendações de suasCloudWatch métricas 
até que você atinja os requisitos de métricas de memória externa.

Note

Quando a ingestão de métricas externas está ativada, o Compute Optimizer prioriza suas métricas 
de utilização de memória externa sobre seus dados deCloudWatch memória. Se você optar por 
não receber métricas externas, o Compute Optimizer volta a analisar e gerar recomendações com 
base em suasCloudWatch métricas.

Nível da organização e da conta
Você pode configurar a ingestão de métricas externas no nível da organização e da conta. Se você for uma 
conta de membro de umaAWS organização que configurou a ingestão de métricas externas, você pode 
desativar esse recurso. Para obter mais informações, consulte Recusar ingestão de métricas de métricas 
de métricas de métricas externas de (p. 33).

Suponha que você seja um novo membro de umaAWS organização que já configurou a ingestão 
de métricas externas. Em seguida, você deve configurar a ingestão de métricas externasConta 
da AWS manualmente. Para obter mais informações, consulte Configurar a ingestão de métricas 
externas (p. 32).
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Configurar a ingestão de métricas externas
Console

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.
3. Na seção Preferências em nível de organização para ingestão de métricas externas ou na seção

Preferências em nível de conta para ingestão de métricas externas, escolha Editar.

4. No prompt exibido, selecione seu provedor externo de métricas para instâncias do EC2. Depois, 
selecione Confirm (Confirmar).

5. Na seção Preferências em nível de organização para ingestão de métricas externas ou na seção
Preferências em nível de conta para ingestão de métricas externas, escolha o link de origem de 
métricas externas.

Note

Esse link leva você até o site do provedor externo de métricas.
6. Conclua as etapas de configuração no site do seu provedor de métricas externo.

CLI

1. Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
2. Chame a seguinte operação de API da API do API do API

• Substitua MyRegion pela fonteRegião da AWS.
• Substitua 123456789012 pelo seu ID da conta da conta da conta do seu ID da conta da conta 

da
• ExternalMetricsProviderSubstitua por seu provedor externo de métricas.

aws compute-optimizer put-recommendation-preferences --region myRegion --resource-
type=Ec2Instance --scope='{"name":"AccountId", "value":"123456789012"}' --external-
metrics-preference='{"source":"ExternalMetricsProvider"}'

3. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
4. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.
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de métricas de métricas externas de

5. Na seção Preferências em nível de organização para ingestão de métricas externas ou na seção
Preferências em nível de conta para ingestão de métricas externas, escolha o link de origem de 
métricas externas.

Note

Esse link leva você até o site do provedor externo de métricas.
6. Conclua as etapas de configuração no site do seu provedor de métricas externo.

Recusar ingestão de métricas de métricas de métricas 
de métricas externas de
Console

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.
3. Na seção Preferências em nível de organização para ingestão de métricas externas ou na seção

Preferências em nível de conta para ingestão de métricas externas, escolha Editar.

4. No prompt exibido, selecione Nenhum provedor externo de métricas. Depois, selecione Confirm
(Confirmar).

CLI

1. Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
2. Chame a seguinte operação de API da API do API do API

• Substitua MyRegion pela fonteRegião da AWS.
• Substitua 123456789012 pelo seu ID da conta da conta da conta do seu ID da conta da conta 

da

aws compute-optimizer delete-recommendation-preferences --
region myRegion --resource-type=Ec2Instance --recommendation-preference-

33

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/


AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Métricas de infraestrutura aprimoradas

names='["ExternalMetricsPreference"]' --scope='{"name":"AccountId", 
 "value":"123456789012"}'

Métricas de infraestrutura aprimoradas
As métricas de infraestrutura aprimoradas são um recurso pago do Compute Optimizer que se aplica 
às instâncias do Amazon EC2. Isso inclui instâncias que fazem parte dos grupos do Auto Scaling. É 
uma preferência de recomendação que estende o período de retrospectiva da análise de métricas de 
utilização para até três meses (93 dias), em comparação com o período de 14 dias (2 semanas). Isso 
dá ao Compute Optimizer um histórico mais longo de dados de métricas de utilização para análise. Por 
padrão, as métricas de infraestrutura aprimoradas estão inativas e devem ser ativadas manualmente. Para 
obter mais informações sobre os preços desse recurso, consulte Preços do Compute Optimizer.

Índice
• Permissões obrigatórias (p. 34)
• Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34)
• Confirmando o status das métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 42)
• Solução de problemas de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 42)

Permissões obrigatórias
Você deve ter as permissões apropriadas para ativar e desativar as permissões de infraestrutura de 
infraestrutura de infraestrutura aprimorada de infraestrutura de infraestrutura aprimorada da infraestrutura 
de infraestrutura Para obter mais informações, consulte Políticas para conceder acesso para gerenciar as 
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 Optimizer,AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) eAWS os SDKs. No console, você pode ativar o recurso nas três 
áreas a seguir, cada uma fornecendo um nível diferente de ativação.

• Preferências de recomendação em nível de recurso - Na página de detalhes do recurso, você pode 
ativar métricas de infraestrutura aprimoradas para o recurso individual que você está visualizando. 
Por exemplo, a página de detalhes da instância de uma instância individual do EC2 fornece 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. 35) adiante neste guia.

Note

As preferências no nível do 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 recomendação 
do grupo Auto Scaling substitui a da instância individual.

• Preferências de recomendação em nível de conta - Na página Conta para um indivíduoConta da AWS, 
você pode ativar o recurso aprimorado de métricas de infraestrutura para todas as instâncias do EC2 na 
conta que atendam ao seu tipo eRegião da AWS critérios de recurso. As preferências de instância do 
EC2 no nível da conta se aplicam a instâncias independentes e instâncias que fazem parte dos grupos 
do Auto Scaling. Para obter mais informações, consulte Ativar métricas de infraestrutura de infraestrutura 
de infraestrutura aprimorar no nível da infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura (p. 37) adiante 
neste guia.
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• Preferências de recomendação em nível de organização - Na página Conta da conta de gerenciamento 
de uma organização, você pode ativar o recurso de métricas de infraestrutura aprimoradas para todos 
os recursos em todas as contas de membros da organização que atendam ao seu tipo eRegião da 
AWS critérios de recurso. As preferências de instância do EC2 no nível da organização se aplicam a 
instâncias independentes e instâncias que fazem parte dos grupos do Auto Scaling em todas as contas 
dos membros. Para obter mais informações, consulte Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas 
no nível da organização (p. 40) adiante neste guia.

Depois de ativar o recurso de métricas de infraestrutura aprimoradas, o Compute Optimizer aplicará a 
preferência na próxima vez que as recomendações forem atualizadas. Isso pode levar até 24 horas. 
Para confirmar se suas recomendações de recursos ativaram as métricas de infraestrutura aprimoradas, 
consulteConfirmando o status das métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 42).

Note

Para melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer,AWS pode usar 
suasCloudWatch métricas e dados de configuração. Isso inclui até três meses (93 dias) de análise 
de métricas quando você ativa o recurso aprimorado de métricas de infraestrutura. Você pode 
entrar em contato AWS Supportpara solicitar queAWS pare de usar suasCloudWatch métricas e 
dados de configuração para melhorar a qualidade da recomendação do Compute Optimizer.

Ativando métricas de infraestrutura aprimoradas no nível do 
recurso
Siga estas etapas 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. Na página do painel do console do Compute Optimizer, conclua uma das etapas a seguir com base no 

tipo de recurso para o qual você deseja ativar ou desativar métricas de infraestrutura aprimoradas.

• Se você quiser ativar o recurso para uma instância individual do Amazon EC2, escolha Exibir 
recomendações para instâncias do EC2.

• Se você quiser ativar o recurso para um grupo individual do Auto Scaling, escolha Exibir 
recomendações para grupos de Auto Scaling.

Note

Para uma instância do EC2 que faz parte de um grupo de Auto Scaling, a preferência de 
recomendação do grupo Auto Scaling substitui a preferência da instância individual.

3. Na página Recomendações de recursos exibida, escolha o recurso para o qual você deseja ativar ou 
desativar métricas de infraestrutura aprimoradas. Você pode escolher instâncias do Amazon EC2 ou 
grupos de Auto Scaling.

4. Na página de detalhes do recurso exibida, escolha Editar na seção Preferências de recomendação da 
página.
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As métricas de infraestrutura aprimoradas são verificadas se o recurso estiver atualmente ativado 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 aprimoradas para ativá-lo ou desmarque-o para 
desativá-lo.

6. Escolha Salvar para salvar a preferência de recomendação atualizada para o recurso individual.

Note

Salvar a preferência inicia a medição de métricas de infraestrutura aprimoradas para o 
recurso individual. Para obter mais informações sobre a definição de de que esse recurso, 
consulte de definição de Compute Optimizer do Compute Optimizer.

O Compute Optimizer considera as preferências atualizadas na próxima vez que gerar recomendações. 
Até lá, um status pendente é afixado à sua preferência atualizada (por exemplo, Ativo-pendente ou
Inativo-pendente). Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em consideração 
as métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status das métricas de infraestrutura 
aprimoradas (p. 42).
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Ativar métricas de infraestrutura de infraestrutura de 
infraestrutura aprimorar no nível da infraestrutura de 
infraestrutura de infraestrutura
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 dentro 
doConta da AWS que atendem ao seu tipo eRegião da AWS critérios de recurso.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.

Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, a página Contas listará todas 
as contas de membros da organização e as preferências de recomendação, conforme mostrado no 
exemplo a seguir. Se você estiver conectado a uma conta independente, a página listará somente 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 as métricas de infraestrutura aprimoradas. Em seguida, escolha Exibir preferências. 
Se você estiver conectado a uma conta independente, vá para a próxima etapa (etapa 4) deste 
procedimento.
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4. A seção Preferências de recomendação da página lista as preferências atuais para a conta individual, 
se houver. Escolha Editar na seção Preferências de recomendação da página.

5. Conclua uma das seguintes etapas:

• Para ativar métricas de infraestrutura aprimoradas para um tipo de recurso em um determinado tipo 
de recursoRegião da AWS, escolha o tipo de recurso no menu suspenso Tipo de recurso, escolha 
oRegião da AWS menu suspenso Região e selecione a opção Ativar.

Note

A opção de instância do EC2 abrange todos os recursos do EC2. Essa opção inclui 
instâncias independentes e instâncias que fazem parte dos grupos do Auto Scaling. A 
opção de grupo do Auto Scaling abrange somente instâncias que fazem parte dos grupos 
do Auto Scaling, não instâncias autônomas.
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• Para desativar métricas de infraestrutura aprimoradas para um tipo de recurso em um determinado 
tipo de recursoRegião da AWS, desmarque a opção Ativar para a preferência que você deseja 
desativar.

6. Escolha Salvar para salvar a preferência de recomendação atualizada para a conta.

Note

Salvar a preferência inicia a medição de 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 a definição de de que esse recurso, consulte de definição de
Compute Optimizer do Compute Optimizer.

O Compute Optimizer considera as preferências atualizadas na próxima vez que gerar recomendações. 
Até lá, um status pendente é afixado em sua preferência de atualização (por exemplo, Ativo-pendente ou
Inativo-pendente). Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em consideração 
as métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status das métricas de infraestrutura 
aprimoradas (p. 42).
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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 
recursos em todas as contas de membros da organização que atendem ao seu tipo eRegião da AWS 
critérios de recurso.

Note

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

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.

Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, a página Contas listará todas 
as contas de membros da organização. A seção Preferências de recomendação da página lista as 
preferências que são ativadas para todas as contas da organização, se houver.

3. Escolha Editar na seção Preferências de recomendação 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 umRegião 
da AWS, escolha o tipo de recurso no menu suspenso Tipo de recurso, escolha a Região no menu
Região da AWSsuspenso e selecione a opção Ativo.

• Para desativar o recurso para um tipo de recurso específico em umRegião da AWS, desmarque a 
opção Ativo para a preferência que você deseja desativar.
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de infraestrutura aprimoradas

5. Escolha Salvar para salvar a preferência de recomendação atualizada para todas as contas na 
organização.

Note

Salvar a preferência inicia a medição de 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 a definição de de que esse 
recurso, consulte de definição de Compute Optimizer do Compute Optimizer.

O Compute Optimizer considera as preferências atualizadas na próxima vez que gerar recomendações. 
Até lá, um status pendente é afixado em sua preferência de atualização (por exemplo, Ativo-pendente ou
Inativo-pendente). Para confirmar se suas recomendações de recursos estão levando em consideração 
as métricas de infraestrutura aprimoradas, consulteConfirmando o status das métricas de infraestrutura 
aprimoradas (p. 42).

Confirmando o status das 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 em que as recomendações forem atualizadas. Isso pode 
levar até 24 horas. A coluna Métricas efetivas de infraestrutura aprimorada na página Recomendações 
de recursos confirma que as recomendações listadas estão levando em consideração o período de 
retrospectiva de três meses. Um status Ativo confirma que a recomendação listada está considerando 
o período de retrospectiva mais longo. Um status inativo confirma que a recomendação ainda não está 
considerando o período de retrospectiva mais longo.

Solução de problemas de métricas de infraestrutura 
aprimoradas
As seções a seguir abordam os problemas que você pode enfrentar com as preferências aprimoradas de 
recomendação de métricas de infraestrutura. Essas seções também abordam o que você pode fazer para 
mitigar esses problemas.

Falha ao obter ou atualizar as preferências de recomendação de 
métricas de infraestrutura aprimoradas
Descrição

É exibido um banner que indica que o console do Compute Optimizer não conseguiu obter nem atualizar 
as preferências de recomendação de métricas de infraestrutura aprimoradas.

42

http://aws.amazon.com/compute-optimizer/pricing/


AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Tipo de carga de trabalho inferida

Causa

Talvez você não tenha as permissões necessárias para visualizar ou atualizar as preferências de 
de de recomendações de recomendação de recomendação de recomendação de recomendação de 
recomendação de

Solução

Adicione as permissões necessárias ao usuário que visualizará ou editará as preferências de 
recomendação. Para obter mais informações, consulte Políticas para conceder acesso para gerenciar as 
preferências de recomendação do Compute Optimizer (p. 15).

Tipo de carga de trabalho inferida
O tipo de carga de trabalho inferida é um recurso incluídoAWS Compute Optimizer que infere os 
aplicativos que podem estar sendo executados em seusAWS recursos, como instâncias do EC2 e grupos 
de Auto Scaling. O tipo de carga de trabalho inferido faz isso analisando os atributos de seus recursos. 
Esses recursos incluem 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, Redis, Kafka ou SQLServer. Ao inferir os aplicativos que estão sendo 
executados em suas instâncias, o Compute Optimizer pode identificar o esforço de migrar suas cargas de 
trabalho de tipos de instância baseados em x86 para tipos de instânciasAWS Graviton baseadas em ARM. 
Por padrão, o recurso de tipo de carga de trabalho inferido é ativado. Mas você pode criar uma preferência 
de recomendação para desativar o recurso.

Note

Você não pode inferir o aplicativo do SQLServer nas regiões Oriente Médio (Bahrein), África 
(Bahrein), África (Cidade do Cabo), Europa (Milão) e Ásia-Pacífico (Jacarta).

Os tipos de carga de trabalho inferidos e o esforço de migração estão listados nas colunas Tipos de 
carga de trabalho inferida e Esforço de migração das páginas de recomendações de instâncias do EC2 e 
grupos do Auto Scaling. Para obter mais informações, consulte Visualizar recomendações de instâncias do 
EC2 (p. 58) e Visualizar recomendações do grupo do Auto Scaling (p. 71).

Índice
• Permissões obrigatórias (p. 43)
• Gerenciar o status do status do status do tipo de carga de trabalho inferir do status do tipo de carga 

de (p. 43)

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

Gerenciar o status do status do status do tipo de carga 
de trabalho inferir do status do tipo de carga de
Por padrão, o tipo de carga de trabalho inferida é ativado. No entanto, é possível criar uma preferências 
de de recomendação de recomendação para desativar o recurso, no entanto, é possível criar uma 
preferências de de de Você pode desativar o tipo de carga de trabalho inferido usando o console do 
Compute Optimizer,AWS Command Line Interface (AWS CLI) ouAWS os SDKs. No console, é possível 
desativar o recurso nas áreas a seguir. A desativação em cada área fornece um nível diferente de 
desativação.
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• Preferências de recomendação em nível de conta - Na página Conta de uma conta individual, você 
pode desativar o recurso de tipo de carga de trabalho inferido para todos osAWS recursos da conta que 
atendam aos seusRegião da AWS critérios. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o status 
do recurso de tipo de carga de trabalho inferida no nível da conta (p. 44) adiante neste guia.

• Preferências de recomendação em nível de organização - Na página Conta da conta de gerenciamento 
de uma organização, você pode desativar o recurso de tipo de carga de trabalho inferido para todos 
os recursos em todas as contas de membros da organização que atendamRegião da AWS aos seus 
critérios. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de 
trabalho inferida no nível da organização (p. 44) adiante neste guia.

Depois de desativar o recurso de tipo de carga de trabalho inferida, o Compute Optimizer interromperá a 
inferência dos tipos de carga de trabalho na próxima vez em que as recomendações forem atualizadas. 
Isso pode levar até 24 horas para entrar em vigor do.

Gerenciando o status do recurso de tipo de carga de trabalho 
inferida no nível da conta
Siga estas etapas 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 da 
conta que atendem aos seusRegião da AWS critérios.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.

Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, a página Contas listará todas as 
contas de membros da organização e as preferências de recomendação. Se você estiver conectado a 
uma conta independente, a página listará somente 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, escolha
Exibir preferências. Se você estiver conectado a uma conta independente, vá para a etapa 4 deste 
procedimento.

4. A seção Preferências de recomendação da página lista as preferências atuais para a conta individual, 
se houver. Escolha Editar na seção Preferências de recomendação da página.

5. Conclua uma das seguintes etapas:

• Para desativar o tipo de carga de trabalho inferida em um específicoRegião da AWS, escolha 
oRegião da AWS menu suspenso Região e desmarque a opção Ativar.

• Para ativar o tipo de carga de trabalho inferida em umRegião da AWS local específico em que você 
desativou o recurso anteriormente, selecione a opção Ativar.

6. Escolha Salvar para 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 status do status do tipo de carga de trabalho 
inferir no nível da organização do tipo de carga de trabalho inferir no nível do ambiente da organização do 
ambiente 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 atendemRegião da AWS aos seus 
critérios.

Note

Essa opção está disponível somente para as contas de gerenciamento de uma organização que 
optou por contas de membros no Compute Optimizer.
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1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação, selecione Accounts no painel de navegação.

Se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, a página Contas listará todas 
as contas de membros da organização. A seção Preferências de recomendação da página lista as 
preferências que são ativadas para todas as contas da organização, se houver.

3. Escolha Editar na seção Preferências de recomendação da página.
4. Conclua uma das seguintes etapas:

• Para desativar o tipo de carga de trabalho inferida em um específicoRegião da AWS, escolha a 
Região no menu Região da AWSsuspenso e desmarque a opção Ativo.

• Para ativar o tipo de carga de trabalho inferida em um recurso específicoRegião da AWS que você 
desativou anteriormente, selecione a opção Ativar.

5. Escolha Salvar para salvar a preferência de recomendação atualizada para todas as contas na 
organização.

AWSRecomendações de instâncias baseadas em 
Graviton

Ao visualizar as recomendações de instâncias do Amazon EC2 e de grupos do Auto Scaling, você pode 
ver o impacto no preço e no desempenho da execução de sua carga de trabalho em instânciasAWS 
baseadas em Graviton. Para fazer isso, escolha Graviton (aws-arm64) no menu suspenso de preferências 
de arquitetura da CPU. Caso contrário, escolha Current para ver as recomendações baseadas no 
mesmo fornecedor e arquitetura de CPU da instância atual. Para obter mais informações sobre 
como visualizar as recomendações de instâncias do Amazon EC2 e de grupos do Auto Scaling, 
consulteVisualizar recomendações de instâncias do EC2 (p. 58)Visualizar recomendações do grupo do 
Auto Scaling (p. 71) e.

Note

As colunas Preço atual, Preço recomendado, Diferença de preço, Diferença de preço (%) e
Economia mensal estimada 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 escolher Graviton (aws-arm64), os preços serão comparados entre o tipo de 
instância atual e o tipo de instância recomendado baseado em Graviton.
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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, como métricas 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 gerenciais 
podem optar por (p. 8) incluir contas de membros da organização emAWS Compute Optimizer. Quando 
uma conta de membro é ativada, o Compute Optimizer analisa os recursos suportados pela conta do 
membro para uma possível otimização.

Nessa Compute Optimizer você pode:

• Veja as preferências de recomendação (p. 46).
• Veja o cadastro e as preferências (p. 47) da conta.
• Delegar uma conta de administrador (p. 48).
• Solucione problemas de cadastro e preferências da conta (p. 49).

Visualização das preferências de recomendação 
para uma conta independente

Use o procedimento a seguir para ver as preferências de recomendação para uma conta independente 
usando o console.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Accounts no painel de navegação.

A seção Preferências em nível de organização para métricas de infraestrutura aprimoradas
da página lista as preferências que são ativadas para a conta individual, como as métricas de 
infraestrutura aprimoradas. Para obter mais informações sobre como ativar ou desativar a preferência 
de recomendação de métricas de infraestrutura aprimorada, consulteMétricas de infraestrutura 
aprimoradas (p. 34).
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Visualização do status de aceitação das contas de 
membros de uma organização e suas preferências 
de recomendação

Use o procedimento a seguir para visualizar as contas de 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. Escolha Accounts no painel de navegação.

A página Contas lista as contas dos membros da organização e seu status atual de aceitação do 
Compute Optimizer. As colunas Status de inscrição e Descrição do status descrevem o status de cada 
ID de conta listada. Para solucionar falhas de inscrição na conta, consultethe section called “Solução 
de problemas de cadastro e preferências da conta” (p. 49).

3. Para ver as preferências de recomendação para uma conta de membro, selecione a conta do membro 
e escolha Exibir preferências.
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A seção Métricas de infraestrutura aprimorada 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. 34).

Delegar uma conta-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 uma única administradora 
delegado do Compute Optimizer de cada vez.

O administrador delegado pode obter e exportar recomendações, definir preferências de recomendação, 
definir o status de inscrição 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 em sua política do 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. Selecione Accounts no painel de navegação.
3. Na seção Participação da organização por conta, escolha o ID da conta que você deseja 

adicionar como administrador delegado.
4. Em Delegado, escolha Registrar como administrador delegado.
5. No prompt exibido, escolha Confirmar se você concordar com a alteração e adicionar o 

administrador delegado.

CLI

1. Faça login como conta de gerenciamento da sua organização.
2. Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
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3. Chame seguinte seguinte seguinte seguinte a seguinte, a seguinte, seguinte Substitua
123456789012 pelo ID da sua conta.

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. Selecione Accounts no painel de navegação.
3. Na seção Participação da organização por conta, escolha o ID da conta do administrador 

delegado atual.
4. Em Delegado, escolha Cancelar o registro como administrador delegado.
5. No prompt exibido, escolha Confirmar se você concordar com a alteração e remover o 

administrador delegado.

CLI

1. Faça login como conta de gerenciamento da sua organização.
2. Abra uma janela do terminal ou do prompt de comando.
3. Chame seguinte seguinte seguinte seguinte a seguinte, a seguinte, seguinte Substitua

123456789012 pelo ID da sua conta.

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

Solução de problemas de preferências de aceitação 
e recomendação da conta

Esta seção aborda a solução de problemas por que as contas podem deixar de optar pelo 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 serviço
Descrição

As contas mostram um status de falha na aceitação e uma descrição de Falha na criação da função 
vinculada ao serviço.

Causa

Compute OptimizerAWS Identity and Access Management (IAM) Essas funções incluem todas as 
permissões que o serviçoServiços da AWS É necessário configurar permissões para que uma entidade do 
IAM (um usuário, grupo ou função) crie uma função vinculada Compute Optimizer. O usuário que tentou se 
inscrever no Compute Optimizer pode não ter as permissões necessárias para criar a função vinculada ao 
serviço.
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Solução

Adicione as permissões necessárias ao usuário que realiza o opt-in do Compute Optimizer. Para obter 
mais informações, consulte the section called “Permissões de função vinculada ao serviço” (p. 17).

Falha ao habilitar
Descrição

As contas mostram um status de falha na aceitação e uma descrição de Falha ao habilitar o acesso 
confiável.

Causa

Você pode usar o Compute Optimizer Para obter mais informações sobre acessoAWS Organizations 
confiável, consulte UsoAWS Organizations com outrosAWS serviços no Guia doAWS Organizations 
usuário. Quando você opta por usar a conta de gerenciamento da sua organização e inclui todas as contas 
de membros dentro 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 confiável no GuiaAWS 
Organizations do usuário. Depois de adicionar as permissões necessárias, opte novamente pelo Compute 
Optimizer usando a conta de gerenciamento da sua organização e inclua todas as contas de membros 
dentro da organização. Para obter mais informações, consulte the section called “Optando pela sua 
conta” (p. 9).

Falha ao obter ou atualizar as preferências de 
recomendação de métricas de infraestrutura 
aprimoradas
Descrição

É exibido um banner que indica que o console do Compute Optimizer não conseguiu obter nem atualizar 
as preferências de recomendação de métricas de infraestrutura aprimoradas.

Causa

É possível que 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 para gerenciar as 
preferências de recomendação do Compute Optimizer (p. 15).
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Visualizando oAWS Compute 
Optimizer painel

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 economia
A seção de oportunidades de economia exibe o valor total mensal estimado em USD e a porcentagem 
que você poderia economizar (com base no preço da instância sob demanda) se implementasse as 
recomendações do Compute Optimizer para recursos em sua conta. Ele também exibe a economia mensal 
estimada para cada tipo de recurso. Se você preferir avaliar seus recursos para reduzir custos, priorize o 
tipo de recurso que tem a maior oportunidade de economia.

Important

Os dados de oportunidades de economia exigem que você opte pelo Cost Explorer e ative
Receber recomendações de recursos do Amazon EC2 na 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 uma economia projetada em dólares associada a cada uma das 
recomendações geradas. Para obter mais informações, consulte Habilitando o Cost Explorer e
Otimizando seu custo com recomendações de dimensionamento correto no Guia do usuário do 
gerenciamento de custos.
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A economia mensal estimada e a oportunidade de economia para instâncias individuais do EC2 estão 
listadas na página de recomendações de instâncias do EC2, nas colunas Economia mensal estimada (sob 
demanda) e oportunidade de economia (%). Para obter mais informações, inclusive como a economia 
mensais estimadas são calculadas, consulteEconomia mensal estimada (p. 66).

Oportunidade de melhoria de desempenho
A seção de oportunidades de melhoria de desempenho exibe uma contagem e uma porcentagem dos 
recursos em sua conta que o Compute Optimizer considerou estarem em risco de não atender às suas 
necessidades de desempenho de 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, médio e muito 
baixo. Se você preferir avaliar seus recursos para melhorar o desempenho, priorize os tipos de recursos 
que apresentam alto risco de desempenho.

O risco de desempenho atual para instâncias individuais do EC2 e grupos de Auto Scaling está listado 
na página de detalhes da instância do EC2 na coluna Risco de desempenho atual. Para obter mais 
informações, consulte Risco de desempenho atual para instâncias do EC2 (p. 67).

Descobertas
A seção de descobertas exibe a contagem e a porcentagem das classificações de descobertas para 
diferentes tipos de recursos em sua conta. O Compute Optimizer classifica as instâncias do EC2, 
os grupos do Auto Scaling, as funções do Lambda e os serviços do Amazon ECS no Fargate como 
subprovisionados, superprovisionados ou otimizados. Os volumes do Amazon EBS são classificados 
como não otimizados ou otimizados. Para obter mais informações, consulte Classificações de 
descobertas (p. 53) adiante neste guia.
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Classificações de descobertas
As classificações das descobertas no console do Compute Optimizer fornecem uma at-a-glance visão do 
desempenho de seus recursos durante o período analisado. As classificações dos resultados diferem com 
base no tipo de recurso. As classificações a seguir se aplicam aos serviços e recursos suportados pelo 
Compute Optimizer.
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Classificações de localização de instâncias do EC2

Classificação Descrição

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

Superprovisionado Uma instância do EC2 é considerada superprovisionada quando 
pelo menos uma especificação de sua instância, como CPU, 
memória ou rede, pode ser reduzida e, ao mesmo tempo, atender 
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e quando 
nenhuma especificação está subprovisionada. Instâncias do 
EC2 superprovisionadas podem gerar custos desnecessários de 
infraestrutura.

Otimizado Uma instância do EC2 é considerada otimizada quando todas 
as especificações de sua instância, como CPU, memória e rede, 
atendem aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e 
a instância não é superprovisionada. Para instâncias otimizadas, o 
Compute Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de instância 
de nova geração.

Note

Por exemplo, o Compute Optimizer gera motivos de descoberta que fornecem um maior nível 
de detalhes sobre por que uma instância foi considerada subprovisionada ou superprovisionada. 
Para obter mais informações, consulte Encontrar razões (p. 60)Visualizar recomendações de 
instâncias do EC2 (p. 58) no tópico.

Classificações de busca de grupos 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 
melhor desempenho ou custo para sua carga de trabalho.

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

Note

Para casos em grupos de Auto Scaling, o Compute Optimizer gera motivos de descoberta que 
fornecem um maior nível de detalhes sobre o motivo pelo qual um grupo de Auto Scaling não 
foi otimizado. Para obter mais informações, consulte Encontrar razões (p. 60)Visualizar 
recomendações de instâncias do EC2 (p. 58) no tópico.
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Classificações de busca de volume do EBS

Classificação Descrição

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

Otimizado Um volume do EBS é considerado otimizado quando o Compute 
Optimizer determina que o volume está corretamente provisionado 
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.

Classificações de localização de função do Lambda

Classificação Descrição

Não otimizado Uma função Lambda é considerada não otimizada quando o 
Compute Optimizer identifica que sua memória configurada ou a 
potência da CPU (que é proporcional à memória configurada) estão 
subprovisionadas ou superprovisionadas. Nesse caso, o Compute 
Optimizer gera uma recomendação que pode fornecer melhor 
desempenho ou custo para sua carga de trabalho.

Quando uma função não é otimizada, o Compute Optimizer exibe um 
motivo de descoberta da falta de provisionamento da memória ou do 
excesso de provisionamento da memória.

Otimizado Uma função Lambda é considerada otimizada quando o Compute 
Optimizer determina que a memória configurada ou a potência da 
CPU (que é proporcional à memória configurada) estão corretamente 
provisionadas 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 aos requisitos 
do Compute Optimizer para funções Lambda (p. 6) ou porque a 
função não está qualificada para uma recomendação.

Para essa classificação de descoberta, o Compute Optimizer exibe 
um dos seguintes motivos de descoberta:

• Dados insuficientes quando a função não tem dados 
métricos suficientes para que o Compute Optimizer gere uma 
recomendação.

• Inconclusivo quando a função não se qualifica para uma 
recomendação porque a função tem uma memória configurada 
maior que 1.792 MB, ou o Compute Optimizer não pode gerar uma 
recomendação com um alto grau de confiança.
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serviços do Amazon ECS no Fargate 

Classificação Descrição

Note

As funções com a constatação de Indisponível não estão 
listadas no console do Compute Optimizer.

Encontrar classificações para serviços do Amazon 
ECS no Fargate

Classificação Descrição

Suprovisionado Quando o Compute Optimizer detecta que não há memória ou 
CPU suficientes, um serviço do Amazon ECS é considerado 
subprovisionado. O Compute Optimizer exibe um motivo 
de descoberta do subprovisionamento da CPU ou do
subprovisionamento da memória. Um serviço Amazon ECS 
subprovisionado pode resultar em baixo desempenho do aplicativo.

Superprovisionado Quando o Compute Optimizer detecta um excesso de memória ou 
CPU, um serviço do Amazon ECS é considerado superprovisionado. 
O Compute Optimizer exibe uma razão de descoberta do excesso 
de provisionamento da CPU ou do excesso de provisionamento da 
memória. Um serviço Amazon ECS superprovisionado pode resultar 
em custos adicionais de infraestrutura.

Otimizado Quando a CPU e a memória do seu serviço Amazon ECS atendem 
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho, o serviço é 
considerado otimizado.

Para obter mais informações sobre serviços do Amazon ECS pouco ou muito provisionados no Fargate, 
consulteEncontrar motivos (p. 88) oVisualizar recomendações para serviços do Amazon ECS no 
Fargate (p. 86) tópico.

Exibição do painel
Siga o procedimento abaixo para visualizar o painel e as descobertas de otimização para seus recursos.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Dashboard no painel de navegação.

Por padrão, o painel exibe uma visão geral das descobertas de otimização dosAWS recursosRegiões 
da AWS em toda a conta na qual você está conectado no momento.

3. É possível executar as seguintes ações no painel:

• Para ver as descobertas de otimização de recursos em outra conta, escolha Conta e selecione uma 
ID de conta diferente.

Note

A capacidade de visualizar resultados de otimização para recursos em outras contas-
membros estará disponível somente se você estiver conectado a conta de gerenciamento 
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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 e acessoAWS 
Organizations confiável (p. 12).

• 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 escolha Aplicar.

• Para filtrar as descobertas no painel para uma ou maisRegiões da AWS, insira o nome da região na 
caixa de texto Filtrar por uma ou mais regiões ou escolha uma ou mais regiões na lista suspensa 
exibida.

• Para limpar os filtros selecionados, escolha Limpar filtros ao lado do filtro.
• Para visualizar as recomendações de otimização, escolha o link Exibir recomendações para um dos 

tipos de recursos exibidos ou escolha o número de recursos listados ao lado de uma classificação 
de descobertas para visualizar os recursos dessa classificação. Para obter mais informações, 
consulte Visualizar recomendações de recursos (p. 58).
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Visualizar recomendações de 
recursos

As recomendações para seusAWS recursos são exibidas nas seguintes páginas doAWS Compute 
Optimizer console.

• A página de recomendações de recursos lista cada um dos seus recursos em execução, junto com as 
principais recomendações geradas pelo Compute Optimizer.

• A página de detalhes do recurso lista as principais opções de recomendação para um recurso 
específico, junto com gráficos de métricas de utilização do recurso. Você pode acessar esta página na 
página de recomendações.

As páginas de recomendações e detalhes do recurso estão disponíveis para cada um dos seguintesAWS 
recursos que são suportados pelo Compute Optimizer:

• instâncias do Amazon EC2
• Grupos de Auto Scaling
• Volumes do Amazon EBS
• Funções AWS Lambda
• Fargate de serviços do Amazon ECS no Fargate

Visualizar recomendações de instâncias do EC2
AWS Compute Optimizergera recomendações de tipo de instância para instâncias do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). As recomendações para as instâncias do Amazon EC2 são exibidas nas 
páginas do console do Compute Optimizer:

• A página de recomendações de instâncias do EC2 lista cada uma de suas instâncias atuais, suas
classificações (p. 59) de localização, motivos de busca (p. 60), diferenças de plataforma (p. 64), 
tipo de instância atual e preço por hora atual para a opção de compra (p. 65) selecionada. A 
principal recomendação do Compute Optimizer está listada ao lado de cada uma de suas instâncias. 
Essa recomendação inclui o tipo de instância recomendado, o preço por hora da opção de compra 
selecionada e a diferença de preço entre sua instância atual. Use a página de recomendações para 
comparar suas instâncias atuais com suas principais recomendações. Isso pode ajudar você a decidir se 
deseja aumentar ou diminuir o tamanho de suas instâncias.

• A página de detalhes da instância do EC2 lista até três recomendações de otimização para uma 
instância específica. Você pode acessar essa página na página de recomendações de instâncias 
do EC2. A página lista especificamente as especificações de cada recomendação, seu risco de 
desempenho (p. 66) e seus preços por hora para a opção de compra selecionada. A página de 
detalhes também exibe gráficos de métricas de utilização da instância atual, sobrepostos às métricas de 
utilização projetadas para as opções de recomendação.

As recomendações são atualizadas diariamente. Essas recomendações são geradas pela análise das 
especificações e métricas de utilização da instância atual durante um período dos últimos 14 dias. Ou, se 
você ativar o recurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34), as recomendações serão 
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geradas pela análise de um longo período de tempo. 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. As recomendações podem levar até 24 horas para serem geradas. Além 
disso, dados métricos suficientes devem ser acumulados para que as recomendações sejam geradas. 
Para obter mais informações, consulte Recursos e requisitos compatíveis (p. 3).

Índice
• Encontrando classificações (p. 59)
• Encontrar razões (p. 60)
• AWSRecomendações de instâncias baseadas em Graviton (p. 62)
• Tipos de carga de trabalho inferidos (p. 63)
• Esforço de migração (p. 63)
• Diferenças de plataforma (p. 64)
• Preços e opções de compra (p. 65)
• Economia mensal estimada (p. 66)
• Risco de desempenho (p. 66)
• Risco de desempenho atual (p. 67)
• Gráficos de utilização (p. 67)
• Visualizar recomendações de instâncias do EC2 (p. 69)
• Visualizar detalhes de instâncias do EC2 (p. 70)

Encontrando classificações
A coluna Encontrando na página de recomendações de instâncias do EC2 fornece um resumo do 
desempenho de cada uma de suas instâncias durante o período analisado.

As classificações de descobertas a seguir se aplicam às instâncias do EC2.

Classificação Descrição

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

Superprovisionado Uma instância do EC2 é considerada superprovisionada quando 
pelo menos uma especificação de sua instância, como CPU, 
memória ou rede, pode ser reduzida e, ao mesmo tempo, atender 
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e quando 
nenhuma especificação está subprovisionada. Instâncias do 
EC2 superprovisionadas podem gerar custos desnecessários de 
infraestrutura.

Otimizado Uma instância do EC2 é considerada otimizada quando todas 
as especificações de sua instância, como CPU, memória e rede, 
atendem aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho e 
a instância não é superprovisionada. Para instâncias otimizadas, o 
Compute Optimizer às vezes pode recomendar um tipo de instância 
de nova geração.
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Encontrar razões
A coluna Finding reasons nas páginas de recomendações de instâncias do EC2 e de detalhes das 
instâncias do EC2 mostra qual especificação de uma instância está subprovisionada ou superprovisionada.

Os seguintes motivos de descoberta se aplicam às instâncias:

Encontrar o motivo Descrição

CPU provisionde de de de de de 
de de

A configuração da CPU da instância pode ser reduzida e também 
atender aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho. 
Isso é identificado pela análise daCPUUtilization métrica da 
instância atual durante o período de retrospectiva.

CPU 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 oferece melhor desempenho da CPU. Isso é 
identificado pela análise daCPUUtilization métrica da instância 
atual durante o período de retrospectiva.

Memória A configuração de memória da instância pode ser reduzida e, ao 
mesmo tempo, atender aos requisitos de desempenho de sua carga 
de trabalho. Isso é identificado pela análise da métrica de utilização 
da memória da instância atual durante o período de retrospectiva.

Note

A utilização da memória é analisada somente para recursos 
com oCloudWatch agente unificado instalado. Para obter 
mais informações, consulte Habilitar a utilização da memória 
com o AmazonCloudWatch Agent.

Memória 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 oferece melhor desempenho de memória. Isso é 
identificado pela análise da métrica de utilização da memória da 
instância atual durante o período de retrospectiva.

Note

A utilização da memória é analisada somente para recursos 
com oCloudWatch agente unificado instalado. Para obter 
mais informações, consulte Habilitar a utilização da memória 
com o AmazonCloudWatch Agent.

throughput do BS do ECBS do 
ECBS do ECBS

A configuração de taxa de transferência do EBS da instância pode 
ser reduzida e também atender aos requisitos de desempenho 
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise 
daVolumeWriteBytes métricaVolumeReadBytes e dos 
volumes do EBS vinculados à instância atual durante o período de 
retrospectiva.

throughput do BS do ECBS do 
ECBS do ECBS

A configuração de taxa de transferência do EBS da instância não 
atende aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho. 
Além disso, há um tipo de instância alternativo que oferece melhor 
desempenho de taxa de transferência do EBS. Isso é identificado 
pela análise daVolumeWriteBytes métricaVolumeReadBytes e 
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Encontrar o motivo Descrição
dos volumes do EBS anexados à instância atual durante o período 
de retrospectiva.

do BS do BS do ECBS do ECBS 
do ECBS

A configuração do EBS IOPS da instância pode ser reduzida e 
também atender aos requisitos de desempenho de sua carga de 
trabalho. Isso é identificado pela análise dasVolumeWriteOps
métricasVolumeReadOps e dos volumes do EBS vinculados à 
instância atual durante o período de retrospectiva.

IBS do BS do BS do BS do BS 
do BS do BS do BS do ECBS

A configuração do EBS IOPS da instância não atende aos requisitos 
de desempenho da sua carga de trabalho. Além disso, há um tipo 
de instância alternativo que oferece melhor desempenho de IOPS 
do EBS. Isso é identificado pela análise dasVolumeWriteOps
métricasVolumeReadOps e dos volumes do EBS vinculados à 
instância atual durante o período de retrospectiva.

Largura de banda da rede A configuração da largura de banda da rede da instância pode 
ser reduzida e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de 
desempenho de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela 
análise dasNetworkOut  métricasNetworkIn e da instância atual 
durante o período de retrospectiva.

Largura de banda da rede A configuração da largura de banda da rede da instância não 
atende aos requisitos de desempenho da sua carga de trabalho. 
Além disso, há um tipo de instância alternativo que oferece melhor 
desempenho de largura de banda de rede. Isso é identificado pela 
análise dasNetworkOut métricasNetworkIn e da instância atual 
durante o período de retrospectiva. Esse motivo de descoberta 
acontece quando oNetworkOut desempenhoNetworkIn ou ou de 
uma instância é afetado.

Rede de PPS de rede A configuração de PPS (pacotes por segundo) da rede da 
instância pode ser reduzida e também atender aos requisitos de 
desempenho de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela 
análise dasNetworkPacketsOut métricasNetworkPacketsIn e 
da instância atual durante o período de retrospectiva.

PPS de rede A configuração de PPS (pacotes por segundo) de rede da instância 
não atende aos requisitos de desempenho da sua carga de trabalho. 
Além disso, há um tipo de instância alternativo que oferece melhor 
desempenho de PPS de rede. Isso é identificado pela análise 
dasNetworkPacketsOut métricasNetworkPacketsIn e da 
instância atual durante o período de retrospectiva.

IOPS de disco superprovisionado A configuração de IOPS de disco da instância pode ser reduzida 
e também atender aos requisitos de desempenho de sua carga 
de trabalho. Isso é identificado pela análise dasDiskWriteOps
métricasDiskReadOps e da instância atual durante o período de 
retrospectiva.

IOPS de disco subprovisionado A configuração de IOPS de disco da instância não atende aos 
requisitos de desempenho da sua carga de trabalho. Além disso, há 
um tipo de instância alternativo que oferece melhor desempenho de 
IOPS de disco. Isso é identificado pela análise dasDiskWriteOps
métricasDiskReadOps e da instância atual durante o período de 
retrospectiva.
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Encontrar o motivo Descrição

throughput de disco provisiondo 
do do disco

A configuração da taxa de transferência de disco da instância 
pode ser reduzida e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de 
desempenho de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela 
análise dasDiskWriteBytes métricasDiskReadBytes e da 
instância atual durante o período de retrospectiva.

throughput de disco provisiondo 
do disco

A configuração da taxa de transferência de disco da instância não 
atende aos requisitos de desempenho da sua carga de trabalho. 
Além disso, há um tipo de instância alternativo que oferece melhor 
desempenho de taxa de transferência de disco. Isso é identificado 
pela análise dasDiskWriteBytes métricasDiskReadBytes e da 
instância atual durante o período de retrospectiva.

Note

Para obter mais informações sobre métricas de instâncias, consulte Listar asCloudWatch 
métricas disponíveis para suas instâncias no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute 
Cloud. Para obter mais informações sobre as métricas de volume do EBS, consulte Métricas da
AmazonCloudWatch Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic 
Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic

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, consulte Guia de alteração do tipo de 
instância para Linux e Guia de alteração do tipo de instância para Windows nos Guias de usuário do EC2.

Você pode alterar as especificações de IOPS ou taxa de transferência de um volume do EBS usando o 
Amazon EBS Elastic Volumes. Para obter mais informações, consulte do Amazon BS BS do usuário do 
Amazon Elastic Compute Cloud.

AWSRecomendações de instâncias baseadas em 
Graviton
Ao visualizar as recomendações de instâncias do Amazon EC2, você pode ver o impacto no preço e no 
desempenho da execução de sua carga de trabalho em instânciasAWS baseadas em Graviton. Para 
fazer isso, escolha Graviton (aws-arm64) no menu suspenso de preferências de arquitetura da CPU. Caso 
contrário, escolha Current para ver as recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura de 
CPU da instância atual.
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Note

As colunas Preço atual, Preço recomendado, Diferença de preço, Diferença de preço (%) e
Economia mensal estimada 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 escolher Graviton (aws-arm64), os preços serão comparados entre o tipo de 
instância atual e o tipo de instância recomendado baseado em Graviton.

Tipos de carga de trabalho inferidos
A coluna Tipos de carga de trabalho inferidos na página de recomendações de instâncias do 
EC2 lista os aplicativos que podem estar sendo executados na instância, conforme inferido pelo 
Compute Optimizer. Essa coluna faz isso analisando os atributos de suas instâncias. Esses 
atributos incluem o nome da instância, as tags e a configuração. Atualmente, o Compute Optimizer 
pode inferir se suas instâncias estão executando o Amazon EMRApache CassandraApache 
HadoopMemcached,NGINX,PostgreSQL,,Redis,Kafka, ouSQLServer. Ao inferir os aplicativos que são 
executados em suas instâncias, o Compute Optimizer pode identificar o esforço de migrar suas cargas de 
trabalho de tipos de instância baseados em x86 para tipos deAWSGraviton instânciasArm baseadas. Para 
obter mais informações, consulteEsforço de migração (p. 63) na próxima seção deste guia.

Note

Não é possível inferir o aplicativo do SQLServer nas regiões Oriente Médio (Bahrein), África 
(Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Europa (Milão) e Ásia-Pacífico (Jacarta).

Esforço de migração
A coluna Esforço de migração nas páginas de recomendações de instâncias do EC2 e de detalhes 
das instâncias do EC2 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 é Médio se um tipo 
de carga de trabalho não puder ser inferido, mas um tipo deAWSGraviton instância for recomendado. 
O esforço de migração é baixo se o Amazon EMR for o tipo de carga de trabalho inferido e um tipo 
deAWSGraviton instância for recomendado. O esforço de migração é muito baixo se os tipos de instância 
atual e recomendado tiverem a mesma arquitetura de CPU. Para obter mais informações sobre a migração 
de tipos de instância baseados em x86 para tipos deAWSGraviton instânciasArm baseadas, consulte
Considerações ao fazer a transição de cargas de trabalho para instânciasAWSGraviton2 baseadas no 
Amazon EC2 em AWSGravitonGetting StartedGitHub.
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Diferenças de plataforma
A coluna Diferenças de plataforma na página de detalhes da instância do EC2 descreve as diferenças 
entre a instância atual e o tipo de instância recomendado. Considere 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 às 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 deArm CPU e o tipo de 
instância atual pode usar uma diferente, como x86. Antes de migrar, 
considere recompilar o software em sua instância para a nova 
arquitetura. Como alternativa, você pode mudar para uma Imagem 
de máquina da Amazon (AM( AM( AM( AM)))))))))))))))))) Para obter 
mais informações sobre a arquitetura de CPU para cada tipo de 
instância, consulte Tipos 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 umNitro hipervisor e a instância atual pode usar umXen 
hipervisor. Para obter informações sobre as diferenças que você 
pode considerar entre esses hipervisores, consulte a seção
NitroHypervisor das perguntas frequentes sobre o Amazon EC2. 
Para obter mais informações, consulte Instâncias criadas noNitro 
sistema no Guia do usuário do Amazon EC2 paraLinux ou Instâncias 
criadas noNitro sistema no Guia do usuário do Amazon EC2 para 
Windows.

Disponibilidade do 
armazenamento da instância

O tipo de instância recomendado não é compatível com volumes 
de armazenamento de instâncias, mas a instância atual sim. Antes 
da migração, talvez você precise fazer backup dos volumes de 
armazenamento de instâncias se quiser preservá-los. Para obter 
mais informações, consulte Como faço o backup de um volume de 
armazenamento de instâncias na minha instância do Amazon EC2 
para o Amazon EBS? na Base de conhecimento doAWS Premium 
Support. Para obter mais informações, consulte Recursos de rede 
e armazenamento e armazenamento de instâncias do Amazon 
EC2 no Guia do usuário do Amazon EC2 para Linux, ou consulte
Recursos de rede e armazenamento e armazenamento de instâncias 
do Amazon EC2 no Guia do usuário do Amazon EC2 para Windows.

Interface de rede A interface de rede do tipo de instância recomendado é diferente da 
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, 
instale o driver Elastic Network Adapter (ENA) ou o driver Intel 82599 
Virtual Function. Para obter mais informações, consulte Recursos 
de rede e armazenamento e Rede aprimorada no Linux no Guia 
do usuário do Amazon EC2 para Linux, ou Recursos de rede e 
armazenamento e rede aprimorada no Windows no Guia do usuário 
do Amazon EC2 para Windows.

Interface de armazenamento A interface de armazenamento do tipo de instância recomendado 
é diferente da da instância atual. Por exemplo, o tipo de instância 
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Diferença de plataforma Descrição
recomendado usa uma interface de armazenamento NVMe e a 
instância atual não usa essa interface. Para acessar volumes NVMe 
para o tipo de instância recomendado, instale ou atualize o driver 
NVMe. Para obter mais informações, consulte Recursos de rede e 
armazenamento e Amazon EBS e NVMe em instâncias Linux no
Guia do usuário do Amazon EC2 para Linux, ou Recursos de rede e 
armazenamento e instâncias Amazon EBS e NVMe em Windows no
Guia do usuário do Amazon EC2 para Windows.

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, consulte Tipos de
virtualização de AMI do Linux no Guia do usuário do Amazon EC2 
para Linux ou tipos de virtualização do Windows no Guia do usuário 
do Amazon EC2 para Windows.

Preços e opções de compra
Nas páginas de recomendações de instâncias do EC2 e de detalhes das instâncias do EC2, você pode 
escolher visualizar os preços por hora de suas instâncias atuais e das instâncias recomendadas em 
diferentes opções de compra do Amazon EC2. Por exemplo, você pode ver o preço da sua instância 
atual e da instância recomendada nas Instâncias de Reserva, opção padrão de compra antecipada de um 
ano. Use as informações de preço para ter uma ideia da diferença de preço entre sua 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, consulte Relatórios de uso do Amazon EC2 no Guia 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 que você usa sob demanda. 
Você tem controle total sobre seu ciclo de vida. Ou seja, você decide quando executar, encerrá-la. 
Não são necessários compromissos de longo prazo ou pagamentos antecipados. Para obter mais 
informações sobre instâncias sob demanda, consulte Instâncias sob demanda no Guia do usuário do 
Amazon Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Para 
obter mais informações sobre a definição de de preço de instâncias do Amazon EC2.
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• Instâncias reservadas (compromisso padrão de um ano sem adiantamento) — As 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 discount 
de faturamento aplicado ao uso de Instâncias on-demand na conta. Para obter mais informações sobre 
instâncias reservadas, consulte Instâncias reservadas no Guia do usuário do Amazon Elastic Elastic 
Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Para obter mais informações sobre a definição 
de de preço, consulte Definição de de preço de instâncias reservadas do Amazon EC2.

Para obter mais informações sobre as opções de compra, consulte Opções de compra de instâncias no
Guia do usuário do Amazon Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic

Economia mensal estimada
As colunas Economia mensal estimada (sob demanda) e Economia mensal estimada (RI e Savings Plans)
listam a economia mensal aproximada que você obtém ao migrar suas cargas de trabalho do tipo de 
instância atual para o tipo de instância recomendado nesses modelos de preços. A coluna Oportunidade 
de economia (%) lista a diferença percentual entre o preço sob demanda da instância atual e o preço do 
tipo de instância recomendado.

Important

Os dados de oportunidades de economia exigem que você opte pelo Cost Explorer. Esses dados 
também exigem que você ative o recurso Receber recomendações de recursos do Amazon 
EC2 na 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 em termos de economia mensal estimada para 
cada uma das recomendações geradas. Para obter mais informações, consulte Habilitando o Cost 
Explorer e Otimizando seu custo com recomendações de dimensionamento correto no Guia do 
usuário do gerenciamento de custos.

Cálculo de economia
Para cada recomendação, o custo de operar uma nova instância usando o tipo de instância recomendado 
é calculado. A economia mensal estimada é calculada com base no número de horas de execução da 
instância atual e na diferença nas 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
A coluna Risco de desempenho na página de detalhes da instância do EC2 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 individual de risco de desempenho para cada especificação 
da instância recomendada. Isso inclui especificações como CPU, memória, taxa de transferência do EBS, 
IOPS do EBS, taxa de transferência do disco, IOPS do disco, taxa de transferência da rede e PPS da rede. 
O risco de desempenho da instância recomendada é calculado como a pontuação máxima de risco de 
desempenho nas especificações de recursos analisadas.

Os valores variam de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Um risco de desempenho muito baixo 
significa que se prevê que a recomendação do tipo de instância sempre forneça capacidade suficiente. 
Quanto maior o risco de desempenho, mais recomendamos que você valide se a recomendação atende 
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, 
consulte Alterar o tipo de instância no Guia do usuário do Amazon Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic 
Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic El
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Note

Na API Compute Optimizer, noAWS Command Line Interface (AWS CLI) e nosAWS SDKs, o risco 
de desempenho é medido em uma escala de0 (muito baixo) a4 (muito alto).

Risco de desempenho atual
A coluna Risco de desempenho atual na página de recomendações de instâncias do EC2 define a 
probabilidade de cada instância 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 se prevê que a instância atual sempre forneça 
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a 
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
A página de detalhes da instância do EC2 exibe gráficos de métricas de utilização da sua instância atual. 
Os gráficos exibem dados do período analisado. O Compute Optimizer usa o ponto máximo de utilização 
em cada intervalo de 5 minutos para gerar recomendações de instâncias do EC2.

Você pode alterar os gráficos para exibir dados das últimas 24 horas, 3 dias, 1 semana ou 2 semanas. Se 
você ativar o recurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34), poderá visualizar 3 meses. 
Você também pode alterar a estatística dos gráficos entre média e máxima.

Note

Nos períodos em que suas instâncias estão em um estado interrompido, os gráficos de utilização 
mostram um valor de 0.

Os gráficos de utilização a seguir são exibidos na página de detalhes:

Nome do gráfico Descrição

Utilização da CPU (porcentagem) O percentual de unidades de processamento do 
EC2 usadas pela instância.

O gráfico de utilização da CPU inclui uma 
comparação dos dados de utilização da CPU 
do seu tipo de instância atual com os do tipo 
de instância recomendado selecionado. A 
comparação mostra qual é a utilização da CPU 
se você usar o tipo de instância recomendado 
selecionado durante o período analisado. Essa 
comparação pode ajudar você a identificar se o 
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Nome do gráfico Descrição
tipo de instância recomendado está dentro do 
limite de desempenho da sua carga de trabalho.

Note

A linha de base do Burstable é exibida 
apenas para instâncias T. Você pode 
usar esse desempenho básico para saber 
como a utilização da CPU se relaciona 
com a utilização básica da instância T 
específica. Para obter mais informações, 
consulte Conceitos e definições principais 
para instâncias expansíveis no Guia do 
usuário do Amazon EC2 para instâncias 
do Linux.

Utilização de memória (porcentagem) A porcentagem de memória alocada pelos 
aplicativos e pelo sistema operacional conforme 
usada.

O gráfico de utilização da memória inclui uma 
comparação dos dados de utilização da memória 
do seu tipo de instância atual com os do tipo 
de instância recomendado selecionado. A 
comparação mostra qual é a utilização da memória 
se você usar o tipo de instância recomendado 
selecionado durante o período analisado. Essa 
comparação pode ajudar você a identificar se o 
tipo de instância recomendado está dentro do 
limite de desempenho da sua carga de trabalho.

Note

O gráfico de utilização da memória é 
preenchido somente para instâncias 
que tenham oCloudWatch agente 
unificado instalado nelas. Para obter mais 
informações, consulte Coletar métricas e 
logs de instâncias do Amazon EC2 e de 
servidores on-premises com oCloudWatch 
agente no ManualCloudWatch do usuário 
da Amazon.

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

Saída de rede (MiB/segundo) O número de mebibytes (MIB) por segundo 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.

Saídas de pacotes de rede (por segundo) A quantidade de pacotes enviados em todas as 
interfaces de rede pela instância.
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Nome do gráfico Descrição

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 
a partir dos volumes de armazenamento de 
instâncias da instância.

Largura de banda de leitura do disco (MiB/
segundo)

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

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

Os mebibytes de gravação (MiB segundo dos 
volumes de armazenamento de instâncias da 
instância.

Operações de leitura do EBS (por segundo) Operações de leitura concluídas por segundo de 
todos os volumes do BS BS BS BS BS BS BS BS 
BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS

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 BS BS BS BS BS BS BS 
BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS

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 (por segundo de todos os 
volumes do BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS 
BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS 
BS BS BS BS

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

Os mebibytes (do BS BS BS BS BS BS BS BS BS 
BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS 
BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS

Visualizar recomendações de instâncias do EC2
Use o procedimento a seguir para acessar a página de recomendações de instâncias do EC2 e ver as 
recomendações para suas instâncias atuais.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Selecione instâncias do EC2 no painel de navegação.

A página de recomendações lista as especificações e as classificações de localização de suas 
instâncias atuais e as especificações das instâncias recomendadas. As instâncias atuais listadas são 
daAWS região atualmente selecionada, na conta selecionada.

3. É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:

• Veja o impacto no preço e no desempenho da execução de sua carga de trabalho em 
instânciasAWS baseadas em Graviton. Para fazer isso, escolha Graviton (aws-arm64) na lista 
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suspensa de preferências de arquitetura de CPU. Caso contrário, a opção Atual (padrão) exibe 
recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura de CPU da instância atual.

• Filtre as recomendações por DescobertasRegiões da AWS, Motivos da descoberta ou Tipo de carga 
de trabalho inferida. Para fazer isso, primeiro selecione a caixa de texto Filtrar por uma ou mais 
propriedades. Em seguida, escolha a propriedade e um valor na lista suspensa que aparece.

• Filtre suas recomendações por tags. Para fazer isso, primeiro selecione a chave Tag ou a caixa 
de texto Valor da tag. Em seguida, insira a chave ou o valor pelo qual você deseja filtrar suas 
recomendações de instância do EC2.

Por exemplo, para encontrar todas as recomendações que têm uma tag com a chave deOwner e o 
valor deTeamA, especifiquetag:Owner o nome do filtro eTeamA o valor do filtro.

• Veja recomendações para instâncias para instâncias em outra conta. Para fazer isso, escolha Conta
e selecione um ID de conta diferente.

Note

Se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma organização e o acesso 
confiável com o Compute Optimizer estiver ativado, você poderá ver recomendações 
de recursos em outras contas. Para ter mais informações, consulte Contas suportadas 
pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer e acessoAWS Organizations 
confiável (p. 12).

• Limpe os filtros selecionados. Para fazer isso, escolha Limpar filtros ao lado do filtro.
• Altere a opção de compra exibida. Para fazer isso, escolha Configurações (o ícone de engrenagem) 

e selecione On-Demand Instâncias sob demanda, Reserved Instâncias reservadas, padrão de 1 ano 
sem adiantamento) ou Reserved Instâncias reservadas, padrão de 3 anos sem adiantamento).

• Acesse a página de detalhes da instância do EC2 para uma instância específica. Para fazer isso, 
selecione a classificação de localização listada ao lado da instância que você deseja acessar.

Visualizar detalhes de instâncias do EC2
Use o procedimento a seguir para acessar a página de detalhes da instância do EC2 e ver os detalhes de 
uma instância específica e suas recomendações.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Selecione instâncias do EC2 no painel de navegação.
3. Selecione a classificação de detecção listà ao lado da instância para a qual você deseja visualizar 

informações detalhadas.

A página de detalhes lista até três recomendações de otimização para a instância que você escolheu. 
A página lista as especificações da sua instância atual, as especificações e os riscos de desempenho 
das instâncias recomendadas e os gráficos de métricas de utilização.

4. É possível executar as seguintes ações na página de detalhes:

• Para ver o impacto no preço e no desempenho da execução de sua carga de trabalho em 
instânciasAWS baseadas em Graviton, escolha Graviton (aws-arm64) no menu suspenso de
preferências de arquitetura de CPU. Caso contrário, a opção Atual (padrão) exibe recomendações 
baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura de CPU da instância atual.

• Ative o recurso de métricas de infraestrutura aprimoradas pagas para estender o período de 
retrospectiva da análise de métricas para a instância do EC2 que você está visualizando em até três 
meses (em comparação com o padrão de 14 dias). Para obter mais informações, consulte Métricas 
de infraestrutura aprimoradas (p. 34).

• Escolha uma opção de recomendação para ver a comparação de utilização entre sua instância atual 
e uma instância recomendada.
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Os grafos de métricas de utilização da instância atual são exibidos na parte inferior da página. 
A linha azul sólida é a utilização da sua instância atual. A linha laranja pontilhada é a utilização 
projetada da instância recomendada selecionada se você usar essa instância durante o período 
analisado. A linha laranja pontilhada é exibida nos gráficos de utilização da CPU e da memória.

• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolha Intervalo de tempo e escolha Últimas 24 
horas, Últimos 3 dias, Última semana ou Últimas 2 semanas. Se você ativar a preferência de 
recomendação de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34), também poderá escolher Últimos 
3 meses.

A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados com maior granularidade, 
o que fornece um maior nível de detalhes.

• Para alterar o valor estatístico dos gráficos, escolha Estatísticas e escolha Média ou Máximo.

Você pode usar essa opção para determinar a utilização típica da sua carga de trabalho por 
instância ao longo do tempo. Para ver o valor mais alto observado durante o período especificado, 
altere a seleção para Máximo. Dessa forma, você pode determinar o pico de uso de instâncias ao 
longo do tempo.

• Para alterar a opção de compra exibida, escolha Configurações (o ícone de engrenagem) e 
selecione On-Demand Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento) ou Reserved 
Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento).

Visualizar recomendações do grupo do Auto 
Scaling

AWS Compute Optimizergera 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 Optimizer console:

• A página de recomendações de grupos do Auto Scaling lista cada um dos seus grupos atuais do Auto 
Scaling, suas classificações de localização (p. 72), tipo de instância atual, preço por hora atual da
opção de compra (p. 74) selecionada e configuração atual. A principal recomendação do Compute 
Optimizer está listada ao lado de cada um dos seus grupos de Auto Scaling e inclui o tipo de instância 
recomendado, o preço por hora da opção de compra selecionada e a diferença de preço entre sua 
instância atual e a recomendação. Use a página de recomendações para comparar as instâncias atuais 
de seus grupos de Auto Scaling com as principais recomendações deles, o que pode ajudá-lo a decidir 
se você deve aumentar ou reduzir o tamanho de suas instâncias.

• A página de detalhes do grupo Auto Scaling, que você pode acessar na página de recomendações de 
grupos do Auto Scaling, lista até três recomendações de otimização para um grupo específico do Auto 
Scaling. Ele lista as especificações de cada recomendação, seu risco de desempenho (p. 75) 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 atual do Auto Scaling.

As recomendações são atualizadas diariamente. Eles são gerados pela análise das especificações e 
métricas de utilização do grupo atual do Auto Scaling durante um período dos últimos 14 dias, ou mais, se 
você ativar o recurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34). Para obter mais informações, 
consulte Métricas analisadas porAWS Compute Optimizer (p. 27).

Lembre-se de que o Compute Optimizer gera recomendações para grupos de Auto Scaling que atendem 
a um conjunto específico de requisitos. As recomendações podem levar até 24 horas para serem geradas 
e dados métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte Recursos e 
requisitos compatíveis (p. 3).
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• AWSRecomendações de instâncias baseadas em Graviton (p. 72)
• Tipos de carga de trabalho inferidos (p. 73)
• Esforço de migração (p. 73)
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Encontrando classificações
A coluna Encontrando na página de recomendações de grupos do Auto Scaling fornece um resumo do 
desempenho de cada um dos grupos do Auto Scaling durante o período analisado.

As classificações de descobertas a seguir se aplicam aos grupos 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 
melhor desempenho ou custo para sua carga de trabalho.

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

AWSRecomendações de instâncias baseadas em 
Graviton
Ao visualizar as recomendações de grupos do Auto Scaling, você pode ver o impacto no preço e no 
desempenho da execução de sua carga de trabalho em instânciasAWS baseadas em Graviton. Para 
fazer isso, escolha Graviton (aws-arm64) no menu suspenso de preferências de arquitetura da CPU. Caso 
contrário, escolha Current para ver as recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura de 
CPU da instância atual.
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Note

As colunas Preço atual, Preço recomendado, Diferença de preço, Diferença de preço (%) e
Economia mensal estimada 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 escolher Graviton (aws-arm64), os preços serão comparados entre o tipo de 
instância atual e o tipo de instância recomendado baseado em Graviton.

Tipos de carga de trabalho inferidos
A coluna Tipos de carga de trabalho inferidos na página de recomendações de grupos do Auto Scaling lista 
os aplicativos que podem estar sendo executados em instâncias do grupo Auto Scaling, conforme inferido 
pelo Compute Optimizer. Ele faz isso analisando os atributos das instâncias no grupo Auto Scaling, como 
o nome, as tags e a configuração da instância. Atualmente, o Compute Optimizer pode inferir se suas 
instâncias estão executando Amazon EMR, Apache Cassandra, Apache Hadoop, Memcached, NGINX, 
PostgreSQL, Redis, Kafka ou SQLServer. 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 tipos de instânciasAWS Graviton baseadas em ARM. Para obter mais informações, 
consulte Esforço de migração (p. 73).

Note

Não é possível inferir o aplicativo SQLServer nas regiões Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico 
(Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Europa (Milão) e Ásia-Pacífico (Jacarta).

Esforço de migração
A coluna Esforço de migração nas páginas de recomendações de grupos do Auto Scaling e de detalhes 
dos grupos do Auto Scaling 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 é Médio se um 
tipo de carga de trabalho não puder ser inferido, mas um tipo de instânciaAWS Graviton for recomendado. 
O esforço de migração é baixo se o Amazon EMR for o tipo de carga de trabalho inferido e um tipo de 
instânciaAWS Graviton for recomendado. O esforço de migração é muito baixo se os tipos de instância 
atual e recomendado tiverem a mesma arquitetura de CPU. Para obter mais informações sobre a migração 
de tipos de instância baseados em x86 para instânciasAWS Graviton baseadas em ARM, consulte
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Considerações ao fazer a transição de cargas de trabalho para instâncias do AmazonAWS EC2 baseadas 
em Graviton2 no AWSGraviton Getting StargedGitHub.

Preços e opções de compra
Nas páginas de recomendações de grupos do Auto Scaling e de detalhes do grupo do Auto Scaling, você 
pode escolher visualizar os preços por hora das instâncias atuais do EC2 em seus grupos de Auto Scaling 
e as instâncias recomendadas em diferentes opções de compra do Amazon EC2. Por exemplo, você pode 
ver o preço da sua instância atual e da instância recomendada nas Instâncias de Reserva, opção padrão 
de compra antecipada de um ano. Use as informações de preço para ter uma ideia da diferença de preço 
entre sua 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, consulte Relatórios de uso do Amazon EC2 no Guia 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 que você usa sob demanda. 
Você tem pleno controle sobre o ciclo de vida dela — você decide quando executar, interromper, 
interromper, encerrá-la. Você tem pleno controle sobre o ciclo de vida dela — você decide quando 
executar, interromper, interromper, interromper, interromper, interromper, interromper, interromper, 
interromper, interromper, interromper, interromper, interromper, encerrá-la Não são necessários 
compromissos de longo prazo ou pagamentos antecipados. Para obter mais informações sobre
Instâncias on-demand Para obter mais informações sobre a definição de preço de Instâncias on-demand 
do Amazon EC2 EC2 On-Demand Instances.

• Instâncias reservadas em seus custos do Amazon EC2 EC2 em comparação com a definição de 
preço de Instâncias on-demand. As Instâncias reservadas não se comparam à definição de preço 
de Instâncias on-demand. 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. Para obter mais informações sobre a definição de preço de Instâncias reservadas 
do Amazon EC2 Reserved Instances (Instâncias reservadas).

Para obter mais informações sobre as opções de compra de instância no Guia do usuário do Amazon 
Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Compute Compute Compute Compute Compute

Economia mensal estimada
As colunas Economia mensal estimada (sob demanda) e Economia mensal estimada (RI e Savings Plans)
listam a economia mensal aproximada que você experimentará ao migrar suas cargas de trabalho de 
grupo do Auto Scaling do tipo de instância atual para o tipo de instância recomendado nesses modelos de 
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preços. A coluna Oportunidade de economia (%) lista a diferença percentual entre o preço sob demanda 
das instâncias atuais no grupo Auto Scaling e o preço do tipo de instância recomendado.

Important

Os dados de oportunidades de economia exigem que você opte pelo Cost Explorer e ative
Receber recomendações de recursos do Amazon EC2 na 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 projetada em dólares associada a cada uma das recomendações 
geradas. Para obter mais informações, consulte Habilitando o Cost Explorer e Otimizando seu 
custo com recomendações de dimensionamento correto no Guia do usuário do gerenciamento de 
custos.

Cálculo de economia mensal estimada
Para cada recomendação, calculamos o custo de operar uma nova instância usando o tipo de instância 
recomendado. A economia mensal estimada é calculada com base no número de horas de execução 
das instâncias atuais no grupo Auto Scaling e na diferença nas taxas entre o tipo de instância atual e 
o tipo de instância recomendado. A economia mensal estimada para grupos de Auto Scaling exibida 
no painel do Compute Optimizer é uma soma da economia mensal estimada para todas as instâncias 
superprovisionadas nos grupos do Auto Scaling, na conta.

Risco de desempenho
A coluna Risco de desempenho na página de detalhes do grupo Auto Scaling 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 individual de risco de desempenho para cada especificação 
da instância recomendada, incluindo CPU, memória, taxa de transferência do EBS, IOPS do EBS, taxa 
de transferência do disco, IOPS do disco, taxa de transferência da rede e PPS da rede. O risco de 
desempenho da instância recomendada é calculado como a pontuação máxima de risco de desempenho 
nas especificações de recursos analisadas.

Os valores variam de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Um risco de desempenho muito baixo 
significa que se prevê que a recomendação do tipo de instância sempre forneça capacidade suficiente. 
Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você 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, 
consulte Alterar o tipo de instância no Guia do usuário do Amazon Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic 
Elastic Compute Compute Compute Compute Comp

Note

Na API Compute Optimizer, noAWS Command Line Interface (AWS CLI) e nosAWS SDKs, o risco 
de desempenho é medido em uma escala de0 (muito baixo) a4 (muito alto).
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Risco de desempenho atual
A coluna Risco de desempenho atual na página de recomendações de grupos do Auto Scaling define a 
probabilidade de cada grupo atual do Auto Scaling 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 se prevê que o grupo atual do Auto Scaling sempre forneça 
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a 
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
A página de detalhes do grupo Auto Scaling exibe gráficos de métricas de utilização para instâncias atuais 
no grupo. Os gráficos exibem dados do período de análise. O Compute Optimizer usa o ponto máximo de 
utilização em cada intervalo de cinco minutos para gerar recomendações de grupos do Auto Scaling.

Você pode alterar os gráficos para exibir dados das últimas 24 horas, três dias, uma semana ou duas 
semanas. Se você ativar o recurso pago de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34), poderá 
visualizar os dados dos últimos três meses.

Os gráficos de utilização a seguir 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.

Visualizar recomendações de grupos do Auto Scaling
Use o procedimento a seguir para acessar a página de recomendações de grupos do Auto Scaling e ver as 
recomendações para seus grupos atuais do Auto Scaling.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Auto Scaling no painel de navegação.

A página de recomendações lista as especificações e as classificações de localização de seus grupos 
do Auto Scaling, junto com as especificações dos grupos recomendados. Os grupos atuais do Auto 
Scaling listados são daAWS região atualmente selecionada, na conta selecionada.

3. É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:

• Veja o impacto no preço e no desempenho da execução de sua carga de trabalho em 
instânciasAWS baseadas em Graviton. Para fazer isso, escolha Graviton (aws-arm64) na lista 
suspensa de preferências de arquitetura de CPU. Caso contrário, a opção Atual (padrão) exibe 
recomendações baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura de CPU da instância atual.

• Filtre as recomendações porRegiões da AWS, Descobertas ou Motivos da descoberta. Para fazer 
isso, primeiro selecione a caixa de texto Filtrar por uma ou mais propriedades. Em seguida, escolha 
a propriedade e um valor na lista suspensa que aparece.
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• Veja recomendações para instâncias em outra conta. Para fazer isso, escolha Conta e selecione um 
ID de conta diferente.

Note

Se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma organização e o acesso 
confiável com o Compute Optimizer estiver ativado, você poderá ver recomendações 
de recursos em outras contas. Para ter mais informações, consulte Contas suportadas 
pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer e acessoAWS Organizations 
confiável (p. 12).

• Limpe os filtros selecionados. Para fazer isso, escolha Limpar filtros ao lado do filtro.
• Altere a opção de compra exibida. Para fazer isso, selecione Settings icon (Settings icon.) e 

selecione On-Demand Instances (Instâncias sob demanda) Reserved Instances, standard 1-year 
no upfront (Instâncias reservadas, padrão de 1 ano sem adiantamento) ou Reserved Instances, 
standard 3-year no upfront (Instâncias reservadas, padrão de 3 anos sem adiantamento).

• Acesse a página de detalhes do grupo de Auto Scaling de um grupo específico do Auto Scaling. 
Para fazer isso, escolha a classificação de descoberta listada ao lado do grupo desejado.

Visualizar detalhes do grupo de Auto Scaling
Use o procedimento a seguir para acessar a página de detalhes do grupo Auto Scaling e ver os detalhes 
de um grupo específico e suas recomendações.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha Auto Scaling no painel de navegação.
3. Escolha a classificação de descoberta listada ao lado do grupo Auto Scaling para o qual você deseja 

visualizar informações detalhadas.

A página de detalhes lista até três recomendações de otimização para o grupo de 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. É possível executar as seguintes ações na página de detalhes:

• Para ver o impacto no preço e no desempenho da execução de sua carga de trabalho em 
instânciasAWS baseadas em Graviton, escolha Graviton (aws-arm64) no menu suspenso de
preferências de arquitetura de CPU. Caso contrário, a opção Atual (padrão) exibe recomendações 
baseadas no mesmo fornecedor e arquitetura de CPU da instância atual.

• Ative o recurso de métricas de infraestrutura aprimoradas pagas para estender o período de 
análise de métricas para o grupo de Auto Scaling que você está visualizando em até três meses 
(em comparação com o padrão de 14 dias). Para obter mais informações, consulte Métricas de 
infraestrutura aprimoradas (p. 34).

• Os grafos 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, escolha Intervalo de tempo e escolha Últimas 24 
horas, Últimos 3 dias, Última semana ou Últimas 2 semanas. Se você ativar a preferência de 
recomendação de métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34), também poderá escolher Últimos 
3 meses.

A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados com maior granularidade, 
o que fornece um maior nível de detalhes.

• Para alterar a opção de compra exibida, escolha Settings icon (Instâncias reservadas, padrão de 1 
ano sem adiantamento) ou Reserved Instances, standard 3-year no upfront (Instâncias reservadas, 
padrão de 3 anos sem adiantamento).
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Como visualizar as recomendações de volume do 
Amazon EBS

AWS Compute Optimizergera recomendações de tipo de volume, tamanho de volume, IOPS e taxa de 
transferência para volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). As recomendações para seus 
volumes do EBS são exibidas nas seguintes páginas doAWS Compute Optimizer console:

• A página de recomendações de volumes do EBS lista cada um dos seus volumes atuais, suas
classificações de localização (p. 78), seu tipo de volume atual e seu preço por hora atual. A principal 
recomendação do Compute Optimizer está listada ao lado de cada um dos seus volumes e inclui o tipo 
de volume recomendado, o tamanho do volume recomendado, o IOPS recomendado, 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 recomendação principal, o que pode ajudá-lo 
a decidir se você deve aumentar ou diminuir o tamanho do volume.

• A página de detalhes 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 de cada recomendação, seu risco de desempenho (p. 79) 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, as recomendações podem levar até 24 horas para serem geradas e 
dados métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte Recursos e 
requisitos compatíveis (p. 3).

Índice
• Encontrando classificações (p. 78)
• Economia mensal estimada e oportunidade de economia (p. 79)
• Risco de desempenho (p. 79)
• Risco de desempenho atual (p. 80)
• Gráficos de utilização (p. 80)
• Como visualizar as recomendações de volumes do EBS (p. 80)
• Como visualizar detalhes de volume do EBS (p. 81)

Encontrando classificações
A coluna Encontrando na página de recomendações de volumes do EBS fornece um resumo do 
desempenho de cada um dos seus volumes durante o período analisado.

As classificações de descobertas a seguir se aplicam aos volumes do EBS.

Classificação Descrição

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

Otimizado Um volume do EBS é considerado otimizado quando o Compute 
Optimizer determina que o volume está corretamente provisionado 
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 
economia
A coluna Economia mensal estimada (sob demanda) lista a economia mensal aproximada que você 
experimentará ao migrar seus volumes do EBS das especificações atuais para as especificações 
recomendadas. A coluna Oportunidade de economia (%) 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

Os dados de oportunidades de economia exigem que você opte pelo Cost Explorer e ative
Receber recomendações de recursos do Amazon EC2 na 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 projetada em dólares associada a cada uma das recomendações 
geradas. Para obter mais informações, consulte Habilitando o Cost Explorer e Otimizando seu 
custo com recomendações de dimensionamento correto no Guia do usuário do gerenciamento de 
custos.

Cálculo de economia mensal estimada
Para cada recomendação, calculamos o custo de 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 funcionamento do volume atual e na diferença nas taxas entre as especificações de volume 
atuais e as especificações de volume recomendadas. A economia mensal estimada para os volumes do 
EBS exibida no painel do Compute Optimizer é uma soma da economia mensal estimada para todos os 
volumes do EBS na conta com uma classificação de descoberta de Não otimizado.

Risco de desempenho
A coluna Risco de desempenho na página de detalhes do volume do EBS 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 individual de risco de desempenho para cada especificação da 
recomendação de volume do EBS, incluindo tipo de volume, tamanho do volume, IOPS de linha de base, 
IOPS intermitente, taxa de transferência de linha de base e taxa de transferência intermitente. O risco de 
desempenho da recomendação de volume do EBS é calculado como a pontuação máxima de risco de 
desempenho nas especificações de recursos analisadas.

Os valores variam de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Um risco de desempenho muito baixo 
significa que se prevê que a recomendação de volume do EBS sempre forneça capacidade suficiente. 
Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você 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, 
consulte Como solicitar modificações em seus volumes do EBS no Guia do usuário do Amazon Elastic 
Compute Cloud.
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Risco de desempenho atual
A coluna Risco de desempenho atual na página de recomendações de volumes do EBS define a 
probabilidade de cada volume atual do EBS 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 se prevê que o volume atual sempre forneça 
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a 
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
A página de detalhes do volume do EBS exibe gráficos de métricas de utilização do seu volume atual. Os 
gráficos exibem dados do período de análise. O Compute Optimizer usa o ponto máximo de utilização em 
cada intervalo de cinco minutos para gerar recomendações de volume do EBS.

Você pode 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 gráficos de utilização a seguir 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 
no 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 gravados (KiB) por segundo em 
relação ao volume atual do EBS.

Saldo de intermitência (percentual) A porcentagem de créditos de E/S restantes no 
bucket de intermitência para o volume atual do 
EBS.

Essa métrica é exibida somente para volumes 
SSD (gp2) de uso geral no console do Compute 
Optimizer.

Como visualizar as recomendações de volumes do 
EBS
Use o procedimento a seguir para acessar a página de recomendações de volumes do EBS e ver as 
recomendações para seus volumes atuais.
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1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha volumes do EBS no painel de navegação.

A página de recomendações lista as especificações e as classificações de localização de seus 
volumes, junto com as especificações dos volumes recomendados. Os volumes atuais listados são 
daAWS região atualmente selecionada, na conta selecionada.

3. É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:

• Filtre as recomendações porRegiões da AWS, Descobertas ou Motivos da descoberta. Para fazer 
isso, primeiro selecione a caixa de texto Filtrar por uma ou mais propriedades. Em seguida, escolha 
a propriedade e um valor na lista suspensa exibida.

• Filtre suas recomendações por tags. Para fazer isso, selecione a chave Tag ou a caixa de 
texto Valor da tag. Em seguida, insira a chave ou o valor pelo qual você deseja filtrar suas 
recomendações de volume do EBS.

Por exemplo, para encontrar todas as recomendações que tenham uma tag com a chave deOwner
e o valor deTeamA, especifiquetag:Owner o nome do filtro eTeamA o valor do filtro.

• Veja recomendações para volumes em outra conta. Para fazer isso, escolha Conta e selecione um 
ID de conta diferente.

Note

Se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma organização e o acesso 
confiável com o Compute Optimizer estiver ativado, você poderá ver recomendações 
de recursos em outras contas. Para ter mais informações, consulte Contas suportadas 
pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer e acessoAWS Organizations 
confiável (p. 12).

• Limpe os filtros selecionados. Para fazer isso, escolha Limpar filtros ao lado do filtro.
• Acesse a página de detalhes do volume do EBS para um volume específico. Para fazer isso, 

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, consulte Volumes Elastic Volumes no Guia do usuário do 
Amazon Elastic Compute Cloud.

Como visualizar detalhes de volume do EBS
Use o procedimento a seguir para acessar a página de detalhes do volume do EBS e ver os detalhes de 
um volume específico e suas recomendações.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha volumes do EBS no painel de navegação.
3. Escolha a classificação de descoberta listada ao lado do volume para o qual você deseja ver 

informações detalhadas.

A página de detalhes lista até três recomendações de otimização para o volume que você escolheu. 
Ele lista as especificações do seu volume atual, as especificações e os riscos de desempenho dos 
volumes recomendados e os gráficos métricos de utilização.

4. É possível executar as seguintes ações na página de detalhes:

• Escolha uma opção de recomendação para ver a comparação de utilização entre seu volume atual 
e um volume recomendado.

Os grafos 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, escolha Intervalo de tempo e escolha Últimas 24 
horas, Últimos 3 dias, Última semana ou Últimas 2 semanas.

A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados com maior granularidade, 
o que fornece um maior nível de detalhes.

• Para alterar o valor estatístico dos gráficos, escolha Estatísticas e escolha Média ou Máximo.

Você pode usar essa opção para determinar a utilização típica do volume de sua carga de trabalho 
ao longo do tempo. Para ver o valor mais alto observado durante o período especificado, altere a 
seleção para Máximo. Isso permite que você determine o pico de uso do volume 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, consulte Volumes Elastic Volumes no Guia do usuário do 
Amazon Elastic Compute Cloud.

Visualizar as recomendações da função do Lambda
AWS Compute Optimizergera recomendações de tamanho de memória paraAWS Lambda funções. As 
recomendações para suas funções são exibidas nas páginas do Compute Optimizer abaixo:

• A página de recomendações de funções do Lambda lista cada uma de suas funções atuais, suas
classificações (p. 83) de localização, motivos de busca, 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 exibido 
nas colunas Custo recomendado (alto) e Custo recomendado (baixo) no console. Use a página de 
recomendações para comparar suas funções atuais com as principais recomendações, o que pode 
ajudá-lo a decidir se você deve aumentar ou reduzir o tamanho da memória configurada de sua função.

• A página de detalhes da função do Lambda, que você pode acessar na página de recomendações 
de funções do Lambda, lista as principais recomendações de otimização para uma função. Ele lista a 
configuração da sua função atual e a opção de recomendação. A página de detalhes também exibe 
gráficos de métricas de utilização da 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).

Lembre-se de que o Compute Optimizer gera recomendações para funções do Lambda que atendem a 
um conjunto específico de requisitos. As recomendações podem levar até 24 horas para serem geradas 
e dados métricos suficientes devem ser acumulados. Para obter mais informações, consulte Recursos e 
requisitos compatíveis (p. 3).

Índice
• Encontrando classificações (p. 83)
• Economia mensal estimada e oportunidade de economia (p. 83)
• Risco de desempenho atual (p. 84)
• Gráficos de utilização (p. 84)
• Visualizar as recomendações da função do Lambda (p. 85)
• Visualizando detalhes da função Lambda (p. 85)
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Encontrando classificações
A coluna Encontrando na página de recomendações de funções do Lambda 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 Lambda é considerada não otimizada quando o 
Compute Optimizer identifica que sua memória configurada ou a 
potência da CPU (que é proporcional à memória configurada) estão 
subprovisionadas ou superprovisionadas. Nesse caso, o Compute 
Optimizer gera uma recomendação que pode fornecer melhor 
desempenho ou custo para sua carga de trabalho.

Quando uma função não é otimizada, o Compute Optimizer exibe um 
motivo de descoberta da falta de provisionamento da memória ou do 
excesso de provisionamento da memória.

Otimizado Uma função Lambda é considerada otimizada quando o Compute 
Optimizer determina que a memória configurada ou a potência da 
CPU (que é proporcional à memória configurada) estão corretamente 
provisionadas 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 aos requisitos 
do Compute Optimizer para funções Lambda (p. 6) ou porque a 
função não está qualificada para uma recomendação.

Para essa classificação de descoberta, o Compute Optimizer exibe 
um dos seguintes motivos de descoberta:

• Dados insuficientes quando a função não tem dados 
métricos suficientes para que o Compute Optimizer gere uma 
recomendação.

• Inconclusivo quando a função não se qualifica para uma 
recomendação porque a função tem uma memória configurada 
maior que 1.792 MB, ou o Compute Optimizer não pode gerar uma 
recomendação com um alto grau de confiança.

Note

As funções com a constatação de Indisponível não estão 
listadas no console do Compute Optimizer.

Economia mensal estimada e oportunidade de 
economia
A coluna Economia mensal estimada (sob demanda) lista a economia mensal aproximada que você 
experimentará ao migrar suas cargas de trabalho da especificação atual de memória da função Lambda 
para a especificação de memória recomendada. A coluna Oportunidade de economia (%) lista a diferença 
percentual entre o preço sob demanda da especificação atual de memória da função Lambda e o preço da 
especificação de memória de função Lambda recomendada.
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Important

Os dados de oportunidades de economia exigem que você opte pelo Cost Explorer e ative
Receber recomendações de recursos do Amazon EC2 na 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 projetada em dólares associada a cada uma das recomendações 
geradas. Para obter mais informações, consulte Habilitando o Cost Explorer e Otimizando seu 
custo com recomendações de dimensionamento correto no Guia do usuário do gerenciamento de 
custos.

Cálculo da economia mensal estimada
Para cada recomendação, calculamos o custo de operar uma nova função Lambda usando a 
especificação de memória recomendada. A economia mensal estimada é calculada com base no número 
de horas de execução da função Lambda atual e na diferença nas taxas entre a especificação de memória 
atual e a especificação de memória recomendada. A economia mensal estimada das funções do Lambda 
exibida no painel do Compute Optimizer é uma soma da economia mensal estimada para todas as funções 
do Lambda na conta com uma classificação de descoberta de Não otimizado.

Risco de desempenho atual
A coluna Risco de desempenho atual na página de recomendações de funções do Lambda define a 
probabilidade de cada função atual do Lambda 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 se prevê que a função atual do Lambda sempre forneça 
capacidade suficiente. Quanto maior o risco de desempenho, maior a probabilidade de você considerar a 
recomendação gerada pelo Compute Optimizer.

Gráficos de utilização
A página de detalhes da função Lambda exibe gráficos de métricas de utilização para sua função atual. Os 
gráficos exibem dados do período de análise. O Compute Optimizer usa o ponto máximo de utilização em 
cada intervalo de cinco minutos para gerar recomendações de funções do Lambda.

Você pode alterar os gráficos para exibir dados das últimas 24 horas, três dias, uma semana ou duas 
semanas.

Os gráficos de utilização a seguir 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.
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Visualizar as recomendações da função do Lambda
Use o procedimento a seguir para acessar a página de recomendações de funções do Lambda e ver as 
recomendações para suas funções atuais.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha as funções do Lambda no painel de navegação.

A página de recomendações lista as especificações e localiza as classificações de suas funções, junto 
com as especificações das funções recomendadas. As funções atuais listadas são daAWS região 
atualmente selecionada, na conta selecionada.

3. É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:

• Filtre as recomendações porRegiões da AWS, Descobertas ou Motivos da descoberta. Para fazer 
isso, primeiro selecione a caixa de texto Filtrar por uma ou mais propriedades. Em seguida, escolha 
a propriedade e um valor na lista suspensa que aparece.

• Filtre suas recomendações por tags. Para fazer isso, selecione a chave Tag ou a caixa de 
texto Valor da tag. Em seguida, insira a chave ou o valor pelo qual você deseja filtrar suas 
recomendações de função do Lambda.

Por exemplo, para encontrar todas as recomendações que tenham uma tag com a chave deOwner
e o valor deTeamA, especifiquetag:Owner o nome do filtro eTeamA o valor do filtro.

• Visualizar recomendações para funções em outra conta. Para fazer isso, escolha Conta e selecione 
um ID de conta diferente.

Note

Se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma organização e o acesso 
confiável com o Compute Optimizer estiver ativado, você poderá ver recomendações 
de recursos em outras contas. Para ter mais informações, consulte Contas suportadas 
pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer e acessoAWS Organizations 
confiável (p. 12).

• Limpe os filtros selecionados. Para fazer isso, escolha Limpar filtros ao lado do filtro.
• Acesse a página de detalhes da função Lambda para uma função específica. Para fazer isso, 

selecione a classificação de busca listada ao lado da função que você deseja acessar.

Modifique a memória configurada da sua função Lambda quando estiver pronto. Para obter mais 
informações, consulte Configurar a memória de função do Lambda no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor do

Visualizando detalhes da função Lambda
Use o procedimento a seguir para acessar a página de detalhes da função do Lambda e ver os detalhes 
de uma função específica e suas recomendações.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha as funções do Lambda no painel de navegação.
3. Escolha a classificação de descoberta listada ao lado da função para a qual você deseja visualizar 

informações detalhadas.

A página de detalhes lista as principais recomendações de otimização para a função que você 
escolheu. Ele lista as especificações de sua função atual, a configuração recomendada da função e os 
gráficos métricos de utilização.

4. É possível executar as seguintes ações na página de detalhes:
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• Escolha uma opção de recomendação para ver a comparação de utilização entre sua função atual e 
uma função recomendada.

Os grafos de métrica de utilização da sua função atual são exibidos na parte inferior da página.
• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolha Intervalo de tempo e escolha Últimas 24 

horas, Últimos 3 dias, Última semana ou Últimas 2 semanas.

A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados com maior granularidade, 
o que fornece um maior nível de detalhes.

Modifique a memória configurada da sua função Lambda quando estiver pronto. Para obter mais 
informações, consulte Configurar a memória de função do Lambda no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor do

Visualizar recomendações para serviços do 
Amazon ECS no Fargate

AWS Compute Optimizergera recomendações para serviços do Amazon ECS no Fargate. Essas 
recomendações são exibidas nas páginas do console do Compute Optimizer abaixo.

A página Recomendações para serviços do Amazon ECS na Fargate lista as seguintes informações para 
cada um dos seus serviços do ECS:

• Encontrando classificações
• Encontrar motivos
• Economia mensal estimada
• Oportunidade de economia
• Risco de desempenho atual

As recomendações do Compute Optimizer estão listadas ao lado de cada um dos seus serviços do 
Amazon ECS. As informações fornecidas incluem o tamanho recomendado de CPU e memória em 
um serviço Amazon ECS, o preço por hora da opção de compra selecionada e a diferença de preço 
entre seu serviço Amazon ECS atual e o serviço com as configurações recomendadas pelo Compute 
Optimizer. Essas informações podem ajudá-lo a decidir se você aumenta ou diminui seus serviços do 
Amazon ECS no Fargate. Para obter mais informações sobre como visualizar suas recomendações para 
serviços do Amazon ECS no Fargate, consulteVisualizar recomendações para serviços do Amazon ECS 
no Fargate (p. 92).

Note

As recomendações são atualizadas diariamente e podem levar até 24 horas para serem geradas. 
Lembre-se de que o Compute Optimizer exige 24 horas de métricas nos últimos 14 dias para 
gerar recomendações para o serviço Amazon ECS no Fargate. Para obter mais informações, 
consulte Requisitos para serviços do Amazon ECS no Fargate (p. 6).

A página de detalhes do serviço Amazon ECS fornece as seguintes informações para seu serviço Amazon 
ECS:

• Suas configurações atuais de tamanho de tarefa do serviço Amazon ECS e configurações de tamanho 
de tarefa recomendadas pelo Compute Optimizer. Use a tabela para comparar suas configurações 
de tarefas atuais, como tamanho da CPU, tamanho da memória e detalhes de preços, com as 
recomendações do Compute Optimizer.
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• Suas configurações atuais de tamanho de contêiner e as configurações de tamanho de contêiner 
recomendadas pelo Compute Optimizer. Use a tabela para comparar as configurações atuais do 
contêiner, como tamanho da CPU, tamanho da memória e memória reservada, com as recomendações 
do Compute Optimizer.

• Use os grafos de utilização para comparar métricas de utilização de CPU e memória do serviço do 
Amazon ECS com a recomendação do Compute Optimizer. Os gráficos mostram visualmente o impacto 
dessas recomendações.

Para obter mais informações sobre como visualizar os detalhes do seu serviço Amazon ECS no Fargate, 
consulteVisualizar detalhes de uma recomendação de serviço do Amazon ECS (p. 92).

Índice
• Encontrando classificações (p. 87)
• Encontrar motivos (p. 88)
• Economia mensal estimada e oportunidade de economia (p. 88)
• Risco de desempenho atual (p. 89)
• Compare as configurações atuais com o tamanho recomendado da tarefa (p. 89)
• Compare as configurações atuais com o tamanho de contêiner recomendado  (p. 90)
• Gráficos de utilização (p. 91)
• Visualizar recomendações para serviços do Amazon ECS no Fargate (p. 92)
• Visualizar detalhes de uma recomendação de serviço do Amazon ECS (p. 92)

Encontrando classificações
A coluna Conclusões na página Recomendações para serviços do Amazon ECS na Fargate fornece um 
resumo do desempenho de cada um dos seus serviços durante o período de análise.

As classificações de descobertas a seguir se aplicam aos serviços do Amazon ECS no Fargate.

Classificação Descrição

Subprovisionado Quando o Compute Optimizer detecta que não há memória ou 
CPU suficientes, um serviço do Amazon ECS é considerado 
subprovisionado. O Compute Optimizer exibe um motivo 
de descoberta do subprovisionamento da CPU ou do
subprovisionamento da memória. Um serviço Amazon ECS 
subprovisionado pode resultar em baixo desempenho do aplicativo.

Superprovisionado Quando o Compute Optimizer detecta um excesso de memória ou 
CPU, um serviço do Amazon ECS é considerado superprovisionado. 
O Compute Optimizer exibe uma razão de descoberta do excesso 
de provisionamento da CPU ou do excesso de provisionamento da 
memória. Um serviço Amazon ECS superprovisionado pode resultar 
em custos adicionais de infraestrutura.

Otimizado Quando a CPU e a memória do seu serviço Amazon ECS atendem 
aos requisitos de desempenho de sua carga de trabalho, o serviço é 
considerado otimizado.

Para obter mais informações sobre serviços do Amazon ECS subprovisionados e superprovisionados no 
Fargate, consulteEncontrar motivos (p. 88) oVisualizar recomendações para serviços do Amazon ECS 
no Fargate (p. 86) tópico.
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Encontrar motivos
A coluna Finding reasons na página Recomendações para serviços do Amazon ECS no Fargate mostra 
qual especificação de um serviço do Amazon ECS no Fargate está subprovisionada ou superprovisionada.

Os seguintes motivos de descoberta se aplicam aos serviços do Amazon ECS no Fargate.

Encontrar o motivo Descrição

CPU superprovisionada A configuração da CPU do serviço ECS pode ser reduzida e, ao 
mesmo tempo, atender aos requisitos de desempenho de sua carga 
de trabalho. Isso é identificado pela análise daCPUUtilization
métrica do serviço atual durante o período de retrospectiva.

CPU subprovisionada A configuração da CPU do serviço ECS pode ser dimensionada para 
melhorar o desempenho de sua carga de trabalho. Isso é identificado 
pela análise daCPUUtilization métrica do serviço atual durante o 
período de retrospectiva.

Superprovisionamento de 
memória

A configuração da memória de serviço do ECS pode ser reduzida 
e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de desempenho 
de sua carga de trabalho. Isso é identificado pela análise 
daMemoryUtilization métrica do serviço atual durante o período 
de retrospectiva.

Memória subprovisionada A configuração da memória de serviço do ECS pode ser 
dimensionada para melhorar o desempenho de sua carga de 
trabalho. Isso é identificado pela análise daMemoryUtilization
métrica do serviço atual durante o período de retrospectiva.

Para obter mais informações sobre essas métricas, consulte CloudWatchmétricas do Amazon ECS no
Guia do usuário do Amazon ECSAWS Fargate.

Economia mensal estimada e oportunidade de 
economia
A coluna Economia mensal estimada (sob demanda) lista a economia mensal aproximada após você 
ajustar as configurações do seu serviço Amazon ECS às configurações recomendadas. As economias são 
baseadas nos preços públicos sob demanda e em seu padrão histórico de uso.

A coluna Oportunidade de economia (%) lista a diferença percentual entre o preço sob demanda de seus 
serviços ECS atuais no Fargate e o preço do serviço com as configurações recomendadas.

Cálculo de economia mensal estimada
Para cada recomendação, o Compute Optimizer calcula o custo de operação de um novo serviço Amazon 
ECS no Fargate usando as especificações de serviço recomendadas. As economias mensais estimadas 
são calculadas com base no tempo de execução mensal estimado do serviço Amazon ECS atual. A 
economia também se baseia na diferença nas taxas entre o serviço Amazon ECS atual e o serviço com as 
configurações recomendadas.

Note

Para calcular o tempo estimado de execução mensal dos serviços do Amazon ECS no Fargate, o 
Compute Optimizer analisa seus dados de utilização nos últimos 14 dias. Em seguida, o Compute 
Optimizer usa os resultados da análise para estimar seu uso mensal.
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A economia mensal estimada dos serviços do Amazon ECS que são exibidos no painel do Compute 
Optimizer é uma soma da economia mensal estimada para todos os serviços superprovisionados na conta.

Risco de desempenho atual
A coluna Risco de desempenho atual na página Recomendações para serviços do Amazon ECS no 
Fargate define a probabilidade de cada serviço atual do Amazon ECS não atender às necessidades de 
recursos de carga de trabalho. Os valores do risco de desempenho atual são Muito baixo, baixo, médio e 
alto.

Um risco de desempenho muito baixo significa que se prevê que o serviço atual do Amazon ECS 
forneça consistentemente capacidade suficiente. É provável que um alto risco de desempenho se deva 
à alta utilização da CPU ou da memória. Se seu serviço Amazon ECS estiver sempre funcionando 
com capacidade máxima, isso aumenta as chances de seu serviço sofrer com maior latência ou menor 
desempenho. As recomendações do Compute Optimizer fornecem capacidade suficiente para executar 
suas cargas de trabalho com eficiência.

Compare as configurações atuais com o tamanho 
recomendado da tarefa
Na página de detalhes do serviço Amazon ECS, compare o tamanho atual da tarefa do serviço Amazon 
ECS com o tamanho de tarefa recomendado pelo Compute Optimizer para seus recursos. As informações 
de economia e risco de desempenho do seu serviço Amazon ECS também são fornecidas na tabela. A 
tabela a seguir fornece uma descrição de cada seção de coluna no console.

Coluna Descrição

Tamanho da CPU O tamanho da CPU das tarefas atuais do serviço 
Amazon ECS e as configurações de tamanho de 
CPU recomendadas pelo Compute Optimizer.

Tamanho da memória O tamanho da memória das tarefas atuais do 
serviço Amazon ECS e as configurações de 
tamanho de memória recomendadas pelo Compute 
Optimizer.

Detalhes de preço O preço sob demanda do serviço Amazon ECS 
atual nas configurações recomendadas do 
Fargate e do Compute Optimizer. Para obter mais 
informações, consulte Definição de preço doAWS 
Fargate.

Economia mensal estimada A economia mensal aproximada após você ajustar 
as configurações do seu serviço Amazon ECS 
às configurações recomendadas pelo Compute 
Optimizer. Para obter mais informações, consulte
Economia mensal estimada e oportunidade de 
economia (p. 88).

Oportunidade de economia (%) A diferença percentual entre o preço do seu 
serviço Amazon ECS atual e o preço do 
serviço com as configurações recomendadas 
pelo Compute Optimizer. Para obter mais 
informações, consulte Economia mensal estimada 
e oportunidade de economia (p. 88).
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Coluna Descrição

Diferença de preço A diferença entre o preço público do serviço 
Amazon ECS atual no Fargate e o serviço com 
as configurações recomendadas pelo Compute 
Optimizer. Para obter mais informações, consulte 
Definição de preço doAWS Fargate.

Risco de desempenho Isso define a probabilidade de seu serviço Amazon 
ECS atual e a recomendação do Compute 
Optimizer não atenderem às necessidades de 
recursos de carga de trabalho. Os valores do risco 
de desempenho são Muito baixo, baixo, médio e 
alto. Para obter mais informações, consulte Risco 
de desempenho atual (p. 89).

Configuração do Auto Scaling A configuração do Auto Scaling do seu serviço 
Amazon ECS atual e o tamanho de tarefa 
recomendado pelo Compute Optimizer. Se seu 
serviço tiver uma política de escalabilidade de 
etapas ou uma política de rastreamento de metas 
na CPU e na memória, o Compute Optimizer não 
poderá gerar nenhuma recomendação de Auto 
Scaling.

Se uma política de rastreamento de destino estiver 
somente na CPU do serviço, o Compute Optimizer 
gerará apenas recomendações de tamanho de 
memória. Ou, se uma política de rastreamento de 
destino estiver somente na memória do serviço, o 
Compute Optimizer gerará apenas recomendações 
de tamanho de CPU.

Para obter mais informações sobre políticas de 
escalabilidade de etapas e escalabilidade de 
objetivo, consulte Políticas de escalabilidade 
de etapas para políticas de escalabilidade 
do Application Auto Scaling e Políticas de 
escalabilidade de monitoramento de objetivo, no
Guia do usuário do Application Auto Scaling.

Compare as configurações atuais com o tamanho de 
contêiner recomendado
Na página de detalhes do serviço Amazon ECS, compare o tamanho atual do contêiner de serviço do 
Amazon ECS com as opções de tamanho de contêiner recomendadas. A tabela fornece as configurações 
atuais e recomendadas de CPU, tamanho de memória e memória reservada do Compute Optimizer. O 
Compute Optimizer gera recomendações em nível de contêiner que são compatíveis com o tamanho de 
tarefa recomendado.

Note

O Compute Optimizer só fornece recomendações de configuração de tamanho de contêiner para 
quando as configurações de tamanho de contêiner precisam ser ajustadas para caber em uma 
tarefa de serviço do Amazon ECS. Por exemplo, suponha que o Compute Optimizer recomende 
reduzir o tamanho de uma tarefa. Em seguida, o Compute Optimizer fornece recomendações de 
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configuração em nível de contêiner para garantir que as configurações de tamanho da tarefa e 
tamanho do contêiner sejam compatíveis entre si.

Gráficos de utilização
A página de detalhes do serviço Amazon ECS exibe gráficos de métricas de utilização para seus serviços 
do Amazon ECS de acordo com as recomendações do Fargate e do Compute Optimizer. Os gráficos 
exibem os dados atuais e recomendados de CPU e memória para o período de análise. O Compute 
Optimizer usa o ponto máximo de utilização em cada intervalo de tempo de um minuto para gerar 
recomendações de serviços ECS no Fargate.

A linha azul sólida é a utilização do seu serviço atual. Se você usou as recomendações durante o período 
de análise, a linha verde é o valor do limite superior projetado e a linha cinza é o valor do limite inferior 
projetado.

Note

Os valores de utilização de um serviço Amazon ECS podem variar com base na infraestrutura 
usada pela Fargate. O Compute Optimizer fornece uma faixa de utilização para ajudar você a 
considerar todas as condições operacionais possíveis.

Você pode alterar os gráficos para exibir dados das últimas 24 horas, 3 dias, 1 semana ou 2 semanas. 
Você também pode alterar a estatística dos gráficos entre média e máxima.

Os gráficos de utilização a seguir são exibidos na página de detalhes.

Nome do gráfico Descrição

Utilização da CPU (porcentagem) A porcentagem da capacidade da CPU usada no 
serviço.

O gráfico compara os dados de utilização da 
CPU do seu serviço Amazon ECS atual com o 
serviço quando as configurações recomendadas 
são aplicadas. A comparação mostra qual é a 
utilização da CPU se você configurou sua CPU 
com as configurações recomendadas durante o 
período de análise. Essa comparação mostra se as 
configurações recomendadas do serviço Amazon 
ECS estão dentro do limite de desempenho da sua 
carga de trabalho.

Utilização de memória (porcentagem) A porcentagem de memória usada no serviço.

O gráfico compara os dados de utilização de 
memória do seu serviço Amazon ECS atual com o 
serviço quando as configurações recomendadas 
são aplicadas. A comparação mostra qual é a 
utilização da memória se você configurou sua 
memória com as configurações recomendadas 
durante o período de análise. Essa comparação 
mostra se as configurações recomendadas do 
serviço Amazon ECS estão dentro do limite de 
desempenho da sua carga de trabalho.
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Visualizar recomendações para serviços do Amazon 
ECS no Fargate
Use o procedimento a seguir para acessar as Recomendações para os serviços do Amazon ECS na 
página do Fargate e ver as recomendações para seus serviços atuais.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. No painel de navegação, escolha Serviços do ECS no Fargate.

Note

Os serviços atuais listados são dosRegião da AWS que estão atualmente selecionados na 
conta selecionada.

3. É possível executar as seguintes ações na página de recomendações:

• Filtre as recomendações porRegiões da AWS, Descobertas ou Motivos da descoberta. Para fazer 
isso, primeiro selecione a caixa de texto Filtrar por uma ou mais propriedades. Em seguida, escolha 
a propriedade e um valor na lista suspensa que aparece.

• Filtre suas recomendações por tags. Para fazer isso, selecione a chave Tag ou a caixa de 
texto Valor da tag. Em seguida, insira a chave ou o valor pelo qual você deseja filtrar suas 
recomendações de serviço do ECS.

Por exemplo, para encontrar todas as recomendações que tenham uma tag com a chave deOwner
e o valor deTeamA, especifiquetag:Owner o nome do filtro eTeamA o valor do filtro.

• Veja recomendações para serviços em outra conta. Para fazer isso, escolha Conta e selecione um 
ID de conta diferente.

Note

Se você estiver conectado a uma conta de gerenciamento de uma organização e o acesso 
confiável com o Compute Optimizer estiver ativado, você poderá ver recomendações 
de recursos em outras contas. Para ter mais informações, consulte Contas suportadas 
pelo Compute Optimizer (p. 8) e Compute Optimizer e acessoAWS Organizations 
confiável (p. 12).

• Limpe os filtros selecionados. Para fazer isso, escolha Limpar filtros ao lado do filtro.

Visualizar detalhes de uma recomendação de serviço 
do Amazon ECS
Use o procedimento a seguir para acessar a página de detalhes do serviço Amazon ECS e ver os detalhes 
de um serviço específico e suas recomendações.

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. No painel de navegação, escolha Serviços do ECS no Fargate.
3. Selecione o nome do serviço cujas informações detalhadas você deseja visualizar. Em seguida, 

escolha Exibir detalhes.
4. É possível executar as seguintes ações na página Detalhes:

• Nos gráficos de utilização, você pode passar o mouse sobre o gráfico para ver os valores exatos em 
datas específicas durante o período de análise.

• Para alterar o intervalo de tempo dos gráficos, escolha Intervalo de tempo e escolha Últimas 24 
horas, Últimos 3 dias, Última semana ou Últimas 2 semanas.
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A escolha de um intervalo de tempo mais curto exibe os pontos de dados com maior granularidade, 
o que fornece um maior nível de detalhes.

• Para alterar o valor estatístico dos gráficos, escolha Estatísticas e escolha Média ou Máximo.

Você pode usar essa opção para determinar a utilização típica do serviço Amazon ECS de sua 
carga de trabalho ao longo do tempo. Para ver o valor mais alto observado durante o período 
especificado, altere a seleção para Máximo. Dessa forma, é possível determinar o pico de uso do 
serviço de sua carga de trabalho ao longo do tempo.
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Exportportar 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 CSV e seus metadados em 
um arquivo JSON são exportadas em um arquivo CSV e seus metadados em um arquivo JSON, e seus 
metadados são exportadas em um arquivo CSV e seus metadados em um arquivo JSON são exportadas 
em um arquivo CSV e seus metadados em um arquivo JSON

Índice
• Restrições (p. 94)
• Requisitos de permissão de bucket do Amazon S3 (p. 94)
• Exportportar recomendações (p. 95)
• Visualizar trabalhos de exportação (p. 96)
• Arquivos exportados (p. 97)
• Solução de problemas de trabalhos de exportação (p. 148)

Restrições
As restrições a seguir aplicam-se ao exportportar recomendações:

• Você pode ter somente um trabalho de exportação de recomendações em andamento para cada tipo 
de recurso e para cada umRegião da AWS. Antes de criar um novo trabalho de exportação, confirme se 
todos os trabalhos de exportação anteriores foram concluídos. Para obter mais informações sobre como 
visualizar seus trabalhos de exportação, incluindo aqueles que estão em andamento, consulteVisualizar 
trabalhos de exportação (p. 96).

• As recomendações para cada tipo de recurso e em cada um são exportadas em arquivos CSV 
separados. Você não pode exportar recomendações de vários tipos de recursos e regiões em um único 
arquivo.

• Grandes trabalhos de exportação podem levar até algumas horas para serem concluídos. Para reduzir 
seu tempo de espera, considere limitar as colunas de recomendação que você inclui em seu trabalho 
de exportação. Além disso, se sua conta for a conta de gerenciamento de uma organização, considere 
limitar o número de contas de membros a serem incluídas em seu trabalho de exportação.

Requisitos de permissão de bucket do Amazon S3
Antes de criar uma tarefa de exportação, você deve criar o bucket S3 de destino para o qual suas 
recomendações podem ser exportadas. O Compute Optimizer não cria o bucket S3 para você. O bucket 
S3 que você especifica para suas recomendações de exportação não pode ser acessível publicamente e 
não pode ser configurado como um bucket do Requester Pays. Depois de criar o bucket S3, confirme se o 
bucket 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 sua tarefa de exportação de 
recomendações, inclua o prefixo do objeto na política que você adiciona ao bucket do S3. Para obter mais 
informações, consulte Política de bucket do Amazon S3AWS Compute Optimizer (p. 23).
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Exportportar recomendações
Siga o procedimento abaixo para exportportar recomendações.

Para exportportar recomendações

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. Escolha um tipo de recurso no painel de navegação. Por exemplo, escolha instâncias EC2, grupos de 

Auto Scaling, volume EBS, função Lambda ou serviços ECS no Fargate.
3. Na página Recomendações, escolha o menu suspenso Ação e escolha Exportar recomendações.
4. Na página Recomendações de exportação, em Configurações de destino de exportação, especifique o 

seguinte:

a. Para Região, especifique umRegião da AWS para sua exportação.
b. Em Nome do bucket S3 de destino, especifique o nome de um bucket S3 existente na região 

específica.
c. (Opcional) Escolha Adicionar região para exportar as recomendações para outraRegião da AWS.
d. (Opcional) Escolha Remover ao lado de uma região específica e do nome do bucket do S3 para 

remover o destino da tarefa de exportação.
e. (Opcional) Em Prefixo de objeto, especifique um prefixo a ser usado no bucket S3 de destino para 

todos os arquivos de exportação. O prefixo é uma adição opcional à chave de objeto do S3 que 
organiza seus arquivos de exportação no bucket do S3. Você pode especificar um prefixo de data 
(por exemplo,2020/april), um prefixo de tipo de recurso (por exemplo,ec2-instances) ou 
uma combinação de ambos (por exemplo,2020/april/ec2-instances).

5. Em Filtros de exportação, especifique o seguinte:

a. Em Tipo de recurso, escolha o tipo de recurso a ser incluído na exportação de recomendações.
b. Em Contas, escolha se você deseja incluir recomendações para todas as contas de membros da 

organização. Essa opção estará disponível somente se sua conta for a conta de gerenciamento 
de uma organização.

c. Para preferência de arquitetura de CPU, escolha Graviton (aws-arm64) para exportar 
recomendações baseadas na arquitetura ARM de 64 bits (AWSGraviton). Caso contrário, escolha
Atual para exportar recomendações baseadas na arquitetura de CPU de suas instâncias atuais.

6. Em Colunas 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. 97).

7. Depois de confirmar que a tarefa de exportação está configurada corretamente, escolha Exportar. Ou, 
para retornar à página Recomendações sem criar a tarefa de exportação, escolha Cancelar. Se você 
cancelar a configuração da tarefa de exportação, a configuração será excluída.

Note

Se você exportar recomendações para váriasRegiões da AWS ao mesmo tempo, elas serão 
tratadas como tarefas de exportação separadas. O Compute Optimizer tenta iniciar todos 
eles de uma vez. Se um trabalho de exportação falhar ao iniciar, a página Recomendações 
de exportação exibirá um erro. Os trabalhos de exportação iniciados com êxito continuam 
sendo processados. Mas, antes de tentar iniciá-los novamente, você deve resolver os erros 
dos trabalhos que falharam.

Seu trabalho de exportação de recomendações pode levar algumas horas para ser concluído. Verifique o 
status dos seus trabalhos de exportação visualizando a página Exportações. Para obter mais informações, 
consulte Visualizar trabalhos de exportação (p. 96). Seu arquivo de exportação de recomendações 
e seu arquivo de metadados associado são salvos no bucket S3 especificado quando a tarefa de 
exportação for concluída. A seguir estão exemplos da chave de objeto completa do Amazon S3 para 
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o arquivo de exportação e seu arquivo de metadados associado. O ID da conta nas chaves do objeto 
é a conta do solicitante do trabalho de exportação. Para obter mais informações, consulte Arquivos 
exportados (p. 97).

s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/compute-
optimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>.csv

s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/compute-
optimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>-metadata.json

Exemplo:

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

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

Visualizar trabalhos de exportação
Siga estas etapas para ver os trabalhos de exportação criados nos últimos sete dias.

Para ver seus trabalhos de exportação

1. Abra o console do Compute Optimizer em https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/.
2. No painel de navegação, selecione Exportar.

A página Exportações exibe as tarefas de exportação recomendadas que foram criadas nos últimos 
sete dias.

Os trabalhos de exportação podem ter um dos seguintes status.

• Em fila - O trabalho de exportação ainda não começou. Você pode ter somente um trabalho de 
exportação de recomendações em andamento para cada tipo de recurso e para cada umRegião da 
AWS.

• Em andamento - O trabalho de exportação foi iniciado, mas não foi concluído. Os trabalhos de 
exportação podem levar de alguns minutos a algumas horas para serem concluídos. Isso depende 
do número de recomendações e campos que o trabalho de exportação inclui.

• Concluído - O trabalho de exportação está concluído. Um link para o arquivo CSV de exportação no 
bucket do Amazon S3 de destino é exibido para cada trabalho de exportação completo na coluna de 
destino da exportação.

• Falha - A tarefa de exportação não foi iniciada ou concluída. A mensagem exibida na coluna de 
motivo da falha do trabalho de exportação fornece informações adicionais sobre por que o trabalho 
de exportação falhou. Por exemplo, a exportação pode ter falhado porque o bucket Amazon S3 
de destino não tinha as permissões necessárias. Depois de resolver o problema, tente exportar 
suas recomendações novamente. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas de 
trabalhos de exportação (p. 148).

3. É possível executar as seguintes ações na página:

• Escolha o link de destino da exportação para um trabalho concluído e acesse o bucket do S3 de 
destino para que um trabalho concluído tenha acesso ao bucket do S3 de destino O destino da 
exportação é exibido somente para trabalhos de exportação bem-sucedidos. Um traço (-) é exibido 
para trabalhos de exportação que estão em andamento ou que falharam.
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• Role para a direita para ver o motivo da falha nos trabalhos de exportação. 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 ao criar 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 a tarefa 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, a coluna do nome do campo da API representa os campos que você pode especificar 
ao solicitar uma exportação de recomendações usando a API. A coluna Descrição 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. As colunas de 
recomendação classificadas, que <rank>são substituídas por uma classificação, correspondem umas 
às outras. Por exemplo, RecommendationOptions_ 1 _memory, RecommendationOptions_ 1 _network e 
RecommendationOptions_ 1 _vcpus correspondem entre si e são para a mesma recomendação.

Note

Por padrão, todos os arquivos de exportação incluem as seguintes colunas:

• recommendations_count - O número de recomendações incluídas no arquivo de exportação.
• ErrorCode - O errorCode para quando uma recomendação não foi gerada para um recurso.
• errorMessage - A mensagem de erro que corresponde ao erro na coluna ErrorCode.

Campos de recomendação de instâncias do EC2

Nome do campo da API Descrição

AccountId O ID da conta com o qual a instância atual foi 
criada.

Esse campo é exibido como a coluna ID da 
conta nas páginas de recomendações e detalhes 
da instância do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado ID da 
conta na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
accountIdno arquivo CSV de exportação.

CurrentInstanceType O tipo de instância da instância atual.

Esse campo é exibido como a coluna Tipo de 
instância atual nas páginas de recomendações 
e detalhes da instância do EC2 do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Tipo de instância atual na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
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Nome do campo da API Descrição
e como currentInstanceTypeno arquivo CSV de 
exportação.

CurrentMemory A memória da instância atual.

Esse campo é exibido como a coluna Memória na 
página de detalhes da instância EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Memória atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e como current_memoryno arquivo CSV de 
exportação.

CurrentNetwork O desempenho da rede, ou taxa de transferência 
de dados, da instância atual.

Esse campo é exibido como a coluna Rede na 
página de detalhes da instância EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Rede atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e como current_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.

Esse campo é exibido como a coluna de preço 
atual sob demanda na página de recomendações 
de instâncias do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Preço atual 
sob demanda na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como current_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.

Esse campo é exibido como a coluna de
preço atual de RI de 1 ano na página de 
recomendações de instâncias do EC2 do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Preço atual de RI de 1 ano
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
current_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.

Esse campo é exibido como a coluna de
preço atual de RI de 3 anos na página de 
recomendações de instâncias do EC2 do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Preço atual de RI de 3 anos
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentStorage O volume de armazenamento local da instância 
atual.

Esse campo é exibido como a coluna
Armazenamento na página de detalhes da 
instância do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Armazenamento atual na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como current_storageno arquivo CSV de 
exportação.

CurrentVCpus O número de vCPUs da instância atual.

Esse campo é exibido como a coluna vCPUs na 
página de detalhes da instância EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
vCPUs atuais na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como current_vcpusno arquivo CSV de exportação.

Finding A classificação de descoberta para a instância 
atual. As instâncias podem ser classificadas 
como subprovisionadas, superprovisionadas ou 
otimizadas. Para obter mais informações, consulte
Classificações de localização de instâncias (p. 59).

Esse campo é exibido como a coluna Localizando
na página de recomendações de instâncias do 
EC2 do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Localizando na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e como findingno arquivo CSV 
de exportação.
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Nome do campo da API Descrição

FindingReasonCodes Os motivos da descoberta descrevem quais 
especificações da instância atual foram 
provisionadas com provisionamento insuficiente 
ou com excesso de provisionamento. As 
especificações incluem CPU, memória, taxa de 
transferência de disco local, IOPS de disco local, 
taxa de transferência de volume do EBS, IOPS de 
volume do EBS, largura de banda de rede ou rede 
packets-per-second.

Esse campo é exibido como a coluna Finding 
reasons na página de recomendações de 
instâncias do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Como encontrar códigos de motivo na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
findingReasonCodes_<code>no arquivo CSV de 
exportação. A <code>parte do rótulo identifica 
as especificações da instância (CPU, memória, 
rede etc.) que estão superprovisionadas ou 
subprovisionadas.

InstanceArn O nome de recurso da Amazon (ARN) da instância 
atual.

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado ARN 
da instância na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como instanceArnno arquivo CSV de exportação.

InstanceState O estado da instância quando a recomendação foi 
gerada.

Esse campo é exibido como a coluna de estado 
da instância de recomendação nas páginas de 
recomendação e detalhes da instância do EC2 
do console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Estado da instância de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
instanceArnno arquivo CSV de exportação.

InstanceName O nome da instância atual.

Esse campo é exibido como a coluna Nome 
da instância na página de recomendações de 
instâncias do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Nome 
da instância na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e como instanceNameno arquivo CSV de 
exportação.
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Nome do campo da API Descrição

LastRefreshTimestamp O carimbo de data/de quando a recomendação da 
instância foi atualizada pela última vez na instância 
foi atualizada pela última vez pela última vez na

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Data e hora 
da última atualização na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer e 
como lastRefreshTimestamp_UTCno arquivo CSV 
de exportação.

LookbackPeriodInDays O número de dias anteriores nos quais o Compute 
Optimizer analisou dados métricos da instância 
atual para gerar a recomendação.

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Período de 
retrospectiva em dias na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lookBackPeriodInDaysno arquivo CSV de 
exportação.

RecommendationOptionsInstanceType O tipo de instância da recomendação de instância.

Esse campo é exibido como a coluna Tipo 
de instância recomendado na página de 
recomendações de instâncias do EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Opções de recomendação Tipo de instância
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__instanceType<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsMemory A memória da recomendação da instância.

Esse campo é exibido como a coluna Memória
na página de detalhes da instância EC2 do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Memória de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__memory<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsNetwork O desempenho da rede ou a taxa de transferência 
de dados da recomendação da instância.

Esse campo é exibido como a coluna Rede
na página de detalhes da instância EC2 do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Rede de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__network<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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Nome do campo da API Descrição

RecommendationOptionsOnDemandPrice O preço sob demanda da recomendação de 
instância.

Esse campo é exibido como a coluna de preço 
recomendado sob demanda na página de 
recomendações de instâncias do EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Preço sob demanda de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__onDemandPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsPerformanceRisk O risco de desempenho da recomendação da 
instância.

Esse campo é exibido como a coluna de risco 
de desempenho na página de detalhes da 
instância do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Risco 
de desempenho das opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__performanceRisk<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsPlatformDifferences 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.

Esse campo é exibido como a coluna Diferenças 
de plataforma na página de detalhes da instância 
do EC2 do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Diferenças de 
plataforma de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__platformDifferences_<rank><difference>no 
arquivo CSV de exportação. A <difference>parte 
do rótulo identifica a configuração que é diferente 
entre a instância atual e o tipo de instância 
recomendado.
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Nome do campo da API Descrição

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximumA métrica de utilização máxima projetada da 
CPU da recomendação da instância. Esse valor 
define a utilização máxima da CPU do tipo de 
instância recomendado se você tiver usado o 
tipo de instância recomendado durante o período 
passado.

Esse campo é exibido como uma sobreposição 
no gráfico métrico de utilização da CPU 
(porcentagem) na página de detalhes da instância 
do EC2 do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Opções de recomendação, 
métricas de utilização projetadas (máximo da 
CPU) na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUM<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximumA métrica de utilização máxima de memória 
projetada da recomendação da instância. Esse 
valor define a utilização máxima de memória do 
tipo de instância recomendado se você usou o tipo 
de instância recomendado durante o período de 
análise.

Esse campo é exibido como uma sobreposição 
no gráfico métrico de utilização da memória 
(porcentagem) na página de detalhes da instância 
do EC2 do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Opções de recomendação, 
métricas de utilização projetada, memória máxima
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsStandardOneYearNoUpfrontReservedPriceAs Instâncias Reservadas, padrão de 1 ano sem 
preço inicial para a recomendação da instância.

Esse campo é exibido como a coluna de preço 
recomendado de RI de 1 ano na página de 
recomendações de instâncias do EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Opções recomendadas: preço de RI de 1 ano
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__standardOneYearNoUpfrontReservedPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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Nome do campo da API Descrição

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

Esse campo é exibido como a coluna de preço 
recomendado de RI de 3 anos na página de 
recomendações de instâncias do EC2 do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Opções recomendadas: preço de RI de 3 anos
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__standardThreeYearNoUpfrontReservedPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsStorage O volume de armazenamento local da 
recomendação da instância.

Esse campo é exibido como a coluna
Armazenamento na página de detalhes da 
instância do EC2 do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Armazenamento de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__storage<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsVcpus As vCPUs da recomendação da instância.

Esse campo é exibido como a coluna vCPUs
na página de detalhes da instância EC2 do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Opções de recomendação vCPUs
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__vcpus<rank>no arquivo 
CSV de exportação.

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

Esse campo não é exibido no console 
do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado ARN da fonte de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationsSources__recommendationSourceArn<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationsSourcesRecommendationSourceTypeO tipo de recurso do recurso atual (por exemplo, 
instance).

Esse campo não é exibido no console 
do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Tipo de fonte de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationsSources__recommendationSourceType<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsCpuMaximum A métrica máxima de utilização da CPU da 
instância atual observada durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de 
utilização da CPU (porcentagem) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado Métricas de utilização máxima da 
CPU na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMno arquivo CSV 
de exportação.

UtilizationMetricsDiskReadBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes de leitura de disco por segundo 
da instância atual observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
leitura de disco (MIB/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado métricas de utilização em bytes 
de leitura de disco por segundo no máximo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsDiskReadOpsPerSecondMaximum O máximo de operações de leitura de disco por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de leitura 
de disco (operações/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado Métricas de utilização, operações 
de leitura de disco por segundo, no máximo, 
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsDiskWriteBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes de gravação em disco por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
gravação em disco (MIB/segundo) na página 
de detalhes da instância do EC2. Esse campo 
é rotulado como máximo de bytes de gravação 
em disco de métricas de utilização por segundo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsDiskWriteOpsPerSecondMaximum O máximo de operações de gravação em disco por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de gravação 
em disco (operações/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado métricas de utilização, operações 
de gravação em disco por segundo, no máximo, 
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsEbsReadBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes lidos por segundo para 
volumes anexados a uma instância observado 
durante o período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de largura de 
banda de leitura (MIB/segundo) do EBS na página 
de detalhes da instância do EC2. Esse campo 
é denominado Métricas de utilização: o EBS lê 
bytes de largura de banda por segundo no máximo
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsEbsReadOpsPerSecondMaximum O número máximo de operações de leitura por 
segundo para volumes anexados a uma instância 
observado durante o período de retrospectiva (até 
14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
operações de leitura do EBS (por segundo)
na página de detalhes da instância do EC2. 
Esse campo é denominado Métricas de 
utilização: operações de taxa de transferência 
de leitura do EBS por segundo, no máximo, 
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsEbsWriteBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes gravados por segundo para 
volumes anexados a uma instância observado 
durante o período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
largura de banda de gravação (MIB/segundo) 
do EBS na página de detalhes da instância 
do EC2. Esse campo é denominado Métricas 
de utilização: o EBS escreve bytes de 
largura de banda por segundo no máximo
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsEbsWriteOpsPerSecondMaximum O número máximo de operações de gravação por 
segundo para volumes anexados a uma instância 
observado durante o período de retrospectiva (até 
14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
operações de gravação do EBS (por segundo)
na página de detalhes da instância do EC2. 
Esse campo é denominado Métricas de 
utilização: operações de taxa de transferência 
de gravação do EBS por segundo, no máximo, 
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsMemoryMaximum A métrica máxima de utilização de memória da 
instância atual observada durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de utilização 
da memória (porcentagem) na página de detalhes 
da instância do EC2. Esse campo é denominado
Memória máxima de métricas de utilização
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMno arquivo 
CSV de exportação.

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

Esse campo é exibido como o gráfico Rede em 
(MIB/segundo) na página de detalhes da instância 
do EC2. Esse campo é denominado Rede de 
métricas de utilização em bytes por segundo no 
máximo na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_IN_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsNetworkOutBytesPerSecondMaximumO máximo de bytes de saída de rede por segundo 
da instância atual observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de 
saída de rede (MIB/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
rotulado como máximo de bytes de saída de 
rede de métricas de utilização por segundo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_OUT_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsNetworkPacketsInPerSecondMaximumO máximo de pacotes de rede em por segundo da 
instância atual observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de 
pacotes de rede em (por segundo) na página 
de detalhes da instância do EC2. Esse campo 
é denominado Métricas de utilização de 
pacotes de rede em no máximo por segundo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_IN_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

108



AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome do campo da API Descrição

UtilizationMetricsNetworkPacketsOutPerSecondMaximumO máximo de pacotes de rede emitidos por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de saída 
de pacotes de rede (por segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado Métricas de utilização de pacotes 
de rede emitidos por segundo no máximo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_OUT_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetricsO status da preferência de recomendação de 
métricas de infraestrutura aprimorada para a 
recomendação listada. Um status Ativo confirma 
que a recomendação listada está considerando o 
período de retrospectiva mais longo de três meses. 
Um status inativo confirma que a recomendação 
ainda não está considerando o período de 
retrospectiva mais longo. Para obter mais 
informações, consulte Métricas de infraestrutura 
aprimoradas (p. 34).

Esse campo é exibido como a coluna Métricas 
efetivas de infraestrutura aprimorada na página 
de recomendações de instâncias do EC2 do 
console do Compute Optimizer. Na página 
Recomendações de exportação do console 
do Compute Optimizer, ela é rotulada como
Preferências de recomendação efetivas, 
métricas aprimoradas de infraestrutura e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulada como
EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics.

EffectiveRecommendationPreferencesExternalMetricsSourceO status da preferência de recomendação de 
métricas externas para a recomendação listada. 
Para obter mais informações, consulte Ingestão de 
métricas externas.

Na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer, 
esse campo é rotulado como Fonte de 
métricas externas de preferências de 
recomendação efetiva e, no formato de 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
EffectiveRecommendationPreferencesExternalMetricsSource.
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EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitecturesO 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 como Preferências de recomendação 
efetivas, arquiteturas de fornecedores de CPU e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures.

CurrentPerformanceRisk A classificação de risco de desempenho de uma 
instância atual.

Esse campo é exibido como a coluna Risco de 
desempenho atual na 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 como Risco de desempenho atual e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
CurrentPerformanceRisk.

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageA economia mensal estimada é possível como 
uma porcentagem do custo mensal ao adotar as 
recomendações do Compute Optimizer para uma 
instância.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como porcentagem de oportunidades 
de economia de opções de recomendação e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyA moeda da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Moeda de economia mensal 
estimada das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueO valor da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Valor estimado de economia 
mensal das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.
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EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypesO status da preferência de recomendação do tipo 
de carga de trabalho inferida para a recomendação 
listada. Para obter mais informações, consulte Tipo 
de carga de trabalho inferida (p. 43).

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como Preferências de recomendação 
efetivas tipos de carga de trabalho inferidos e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes.

InferredWorkloadTypes O aplicativo que pode estar sendo executado 
na instância conforme detectado pelo Compute 
Optimizer. Para obter mais informações, consulte
Tipos de carga de trabalho inferidos (p. 63).

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como Tipos de carga de trabalho inferida
e, no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
InferredWorkloadTypes.

RecommendationOptionsMigrationEffort 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. 63).

Na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer, esse 
campo é rotulado como Esforço de migração 
de opções de recomendação e, no arquivo 
CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsMigrationEffort.

Campos de recomendação de grupo do Auto Scaling

Nome do campo da API Descrição

AccountId O ID da conta na qual o grupo atual do Auto 
Scaling foi criado.

Esse campo é exibido como a coluna ID da conta
nas páginas de recomendações de grupos e 
detalhes do grupo do Auto Scaling do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
ID da conta na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como accountIdno arquivo CSV de exportação.

AutoScalingGroupArn O nome de recurso da Amazon (ARN) do grupo de 
Auto Scaling atual.
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Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado ARN do 
grupo Auto Scaling na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como autoScalingGroupArnno arquivo CSV de 
exportação.

AutoScalingGroupName O nome do grupo de Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna do
nome do grupo do Auto Scaling na página de 
recomendações de grupos do Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
chamado de nome do grupo do Auto Scaling
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
autoScalingGroupNameno arquivo CSV de 
exportação.

CurrentConfigurationDesiredCapacity A capacidade desejada do grupo de Auto Scaling 
atual.

Esse campo é exibido como a coluna
Número desejado de instâncias na página de 
recomendações de grupos do Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Capacidade atual desejada
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
currentConfiguration_desiredCapacityno arquivo 
CSV de exportação.

CurrentConfigurationInstanceType O tipo de instância de instâncias no grupo de Auto 
Scaling atual.

Esse campo é exibido como a coluna Tipo de 
instância atual na página de recomendações de 
grupos do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tipo de 
instância atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e como currentConfiguration_instanceTypeno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentConfigurationMaxSize O tamanho máximo máximo máximo do grupo de 
Auto Scaling atual.

Esse campo é exibido como a coluna Tamanho 
máximo atual na página de recomendações de 
grupos do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tamanho 
máximo atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como currentConfiguration_maxSizeno arquivo 
CSV de exportação.
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CurrentConfigurationMinSize O tamanho mínimo mínimo do grupo de Auto 
Scaling atual.

Esse campo é exibido como a coluna de tamanho 
mínimo atual na página de recomendações de 
grupos do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tamanho 
mínimo atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como currentConfiguration_minSizeno arquivo CSV 
de exportação.

CurrentMemory A memória de instâncias no grupo de Auto Scaling 
atual.

Esse campo é exibido como a coluna Memória
na página de detalhes do grupo Auto Scaling 
do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Memória atual na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e como current_memoryno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentNetwork O desempenho da rede, ou taxa de transferência 
de dados, das instâncias no grupo atual do Auto 
Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Rede
na página de detalhes do grupo Auto Scaling 
do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Rede atual na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e como current_networkno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentOnDemandPrice O preço sob demanda de instâncias no grupo atual 
de Auto Scaling. O preço listado pode não refletir o 
preço real que você paga pela instância.

Esse campo é exibido como a coluna de preço 
atual sob demanda na página de recomendações 
de grupos do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Preço atual 
sob demanda na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como current_onDemandPriceno arquivo CSV de 
exportação.
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CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice As Instâncias Reservadas, padrão de 1 ano sem 
preço inicial das instâncias no grupo atual do Auto 
Scaling. O preço listado pode não refletir o preço 
real que você paga pela instância.

Esse campo é exibido como a coluna de
preço atual de RI de 1 ano na página de 
recomendações de grupos do Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Preço atual de RI de 1 ano
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
current_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice As Instâncias Reservadas, padrão de 3 anos sem 
preço inicial das instâncias no grupo atual de Auto 
Scaling. O preço listado pode não refletir o preço 
real que você paga pela instância.

Esse campo é exibido como a coluna de
preço atual de RI de 3 anos na página de 
recomendações de grupos do Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Preço atual de RI de 3 anos
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentStorage O volume de armazenamento local das instâncias 
no grupo atual do Auto Scaling no grupo atual do 
Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna
Armazenamento na página de detalhes do grupo 
Auto Scaling do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Armazenamento 
atual na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
current_storageno arquivo CSV de exportação.

CurrentVCpus O número de vCPUs das instâncias no grupo atual 
do Auto Scaling no grupo atual do Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna vCPUs
na página de detalhes do grupo Auto Scaling 
do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado vCPUs atuais na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e como current_vcpusno 
arquivo CSV de exportação.
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Finding A classificação de descoberta para o grupo de 
Auto Scaling atual. Os grupos de Auto Scaling 
podem ser classificados como não otimizados ou 
otimizados. Para obter mais informações, consulte
Classificações de localização de grupos do Auto 
Scaling (p. 72). Esse campo é exibido como a 
coluna de busca na página de recomendações de 
grupos do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Localizando
na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e como findingno 
arquivo CSV de exportação.

LastRefreshTimestamp O carimbo de data/de quando a recomendação do 
grupo Auto Scaling foi atualizada pela última vez 
no Auto Scaling Group foi atualizada pela última 
vez

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Data e hora 
da última atualização na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lastRefreshTimestampno arquivo CSV de 
exportação.

LookbackPeriodInDays O número de dias anteriores nos quais o Compute 
Optimizer analisou dados métricos do grupo atual 
do Auto Scaling para gerar a recomendação.

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Período de 
retrospectiva em dias na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lookBackPeriodInDaysno arquivo CSV de 
exportação.

RecommendationOptionsConfigurationDesiredCapacityA capacidade desejada da recomendação de 
grupo do Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Número 
desejado de instâncias na página de detalhes 
do grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Capacidade 
desejada das opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__configuration_desiredCapacity<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

115



AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome do campo da API Descrição

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

Esse campo é exibido como a coluna
Tipo de instância de recomendação na 
página de recomendações de grupos 
do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Opções de recomendação Tipo de instância
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__configuration_instanceType<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsConfigurationMaxSize O tamanho máximo máximo máximo da grupo do 
Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Número 
máximo de instâncias na página de detalhes 
do grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tamanho 
máximo das opções de recomendação na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__configuration_maxSize<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsConfigurationMinSize O tamanho mínimo mínimo da grupo do Auto 
Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Número 
mínimo de instâncias na página de detalhes 
do grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tamanho 
mínimo das opções de recomendação na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__configuration_minSize<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsMemory A memória da recomendação de grupo do Auto 
Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Memória
na página de detalhes do grupo Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Memória de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__memory<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsNetwork O desempenho da rede, ou taxa de transferência 
de dados, da recomendação do grupo Auto 
Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Rede na 
página de detalhes do grupo Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Rede de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__network<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsOnDemandPrice O preço sob demanda da recomendação de grupo 
do Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna de
preço recomendado sob demanda na página 
de recomendações de grupos do Auto 
Scaling do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Preço sob 
demanda de opções de recomendação na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__onDemandPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsPerformanceRisk O risco de desempenho da recomendação de 
grupo do Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Risco 
de desempenho na página de detalhes do 
grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Risco 
de desempenho das opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__performanceRisk<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximumA métrica máxima de utilização da CPU projetada 
pela recomendação do grupo Auto Scaling da 
recomendação do grupo Auto Scaling. Esse valor 
define a utilização máxima da CPU do tipo de 
instância recomendado se você tiver usado o 
tipo de instância recomendado durante o período 
passado.

Esse campo é exibido como uma sobreposição 
no gráfico métrico de utilização da CPU 
(porcentagem) na página de detalhes do 
grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Opções de recomendação, métricas de 
utilização projetadas (máximo da CPU) na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUM<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximumA métrica máxima de utilização da memória 
projetada pela recomendação do grupo Auto 
Scaling da recomendação do grupo Auto Scaling. 
Esse valor define a utilização máxima de memória 
do tipo de instância recomendado se você usou o 
tipo de instância recomendado durante o período 
de análise.

Esse campo é exibido como uma sobreposição 
no gráfico métrico de utilização da memória 
(porcentagem) na página de detalhes do 
grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Opções de recomendação, métricas de 
utilização projetada, memória máxima na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsStandardOneYearNoUpfrontReservedPriceAs Instâncias Reservadas, padrão de 1 ano sem 
preço inicial para a recomendação do grupo Auto 
Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna 
de preço recomendado de RI de 1 ano
na página de recomendações de grupos 
do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Opções 
recomendadas: preço de RI de 1 ano na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__standardOneYearNoUpfrontReservedPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsStandardThreeYearNoUpfrontReservedPriceAs Instâncias Reservadas, padrão de 3 anos sem 
preço inicial para a recomendação do grupo Auto 
Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna 
de preço recomendado de RI de 3 anos
na página de recomendações de grupos 
do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Opções 
recomendadas: preço de RI de 3 anos na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__standardThreeYearNoUpfrontReservedPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsStorage O volume de armazenamento local da 
recomendação de grupo do Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna
Armazenamento na página de detalhes do 
grupo Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Armazenamento de opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__storage<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsVcpus Recomendações de grupo de vCPUs do grupo de 
Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna vCPUs na 
página de detalhes do grupo Auto Scaling do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Opções de recomendação vCPUs
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__vcpus<rank>no arquivo 
CSV de exportação.

UtilizationMetricsCpuMaximum A métrica máxima de utilização da CPU das 
instâncias no grupo atual do Auto Scaling 
observada durante o período de retrospectiva (até 
14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de 
utilização da CPU (porcentagem) na página de 
detalhes do grupo Auto Scaling. Esse campo é 
denominado Métricas de utilização máxima da 
CPU na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMno arquivo CSV 
de exportação.

119



AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome do campo da API Descrição

UtilizationMetricsDiskReadBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes de leitura de disco por segundo 
da instância atual observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
leitura de disco (MIB/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado métricas de utilização em bytes 
de leitura de disco por segundo no máximo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsDiskReadOpsPerSecondMaximum O máximo de operações de leitura de disco por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de leitura 
de disco (operações/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado Métricas de utilização, operações 
de leitura de disco por segundo, no máximo, 
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsDiskWriteBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes de gravação em disco por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
gravação em disco (MIB/segundo) na página 
de detalhes da instância do EC2. Esse campo 
é rotulado como máximo de bytes de gravação 
em disco de métricas de utilização por segundo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsDiskWriteOpsPerSecondMaximum O máximo de operações de gravação em disco por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de gravação 
em disco (operações/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado métricas de utilização, operações 
de gravação em disco por segundo, no máximo, 
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsEbsReadBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes lidos por segundo para 
volumes vinculados a instâncias no grupo atual 
do Auto Scaling observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de largura de 
banda de leitura (MIB/segundo) do EBS na página 
de detalhes do grupo Auto Scaling. Esse campo 
é denominado Métricas de utilização: o EBS lê 
bytes de largura de banda por segundo no máximo
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

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

Esse campo é exibido como o gráfico de
operações de leitura do EBS (por segundo)
na página de detalhes do grupo Auto Scaling. 
Esse campo é denominado Métricas de 
utilização: operações de taxa de transferência 
de leitura do EBS por segundo, no máximo, 
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsEbsWriteBytesPerSecondMaximum O máximo de bytes gravados por segundo para 
volumes vinculados a instâncias no grupo atual 
do Auto Scaling observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
largura de banda de gravação (MIB/segundo) 
do EBS na página de detalhes do grupo 
Auto Scaling. Esse campo é denominado
Métricas de utilização: o EBS escreve bytes 
de largura de banda por segundo no máximo
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsEbsWriteOpsPerSecondMaximum O número máximo de operações de gravação por 
segundo para volumes vinculados a instâncias no 
grupo atual do Auto Scaling observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
operações de gravação do EBS (por segundo)
na página de detalhes do grupo Auto Scaling. 
Esse campo é denominado Métricas de 
utilização: operações de taxa de transferência 
de gravação do EBS por segundo, no máximo, 
na página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsMemoryMaximum A métrica máxima de utilização de memória 
das instâncias no grupo atual do Auto Scaling 
observada durante o período de retrospectiva (até 
14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de utilização 
de memória (porcentagem) na página de detalhes 
do grupo Auto Scaling. Esse campo é denominado
Memória máxima de métricas de utilização
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMno arquivo 
CSV de exportação.

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

Esse campo é exibido como o gráfico Rede em 
(MIB/segundo) na página de detalhes da instância 
do EC2. Esse campo é denominado Rede de 
métricas de utilização em bytes por segundo no 
máximo na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_IN_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsNetworkOutBytesPerSecondMaximumO máximo de bytes de saída de rede por segundo 
da instância atual observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de 
saída de rede (MIB/segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
rotulado como máximo de bytes de saída de 
rede de métricas de utilização por segundo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_OUT_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsNetworkPacketsInPerSecondMaximumO máximo de pacotes de rede em por segundo da 
instância atual observado durante o período de 
retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de 
pacotes de rede em (por segundo) na página 
de detalhes da instância do EC2. Esse campo 
é denominado Métricas de utilização de 
pacotes de rede em no máximo por segundo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_IN_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsNetworkPacketsOutPerSecondMaximumO máximo de pacotes de rede emitidos por 
segundo da instância atual observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de saída 
de pacotes de rede (por segundo) na página de 
detalhes da instância do EC2. Esse campo é 
denominado Métricas de utilização de pacotes 
de rede emitidos por segundo no máximo
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_OUT_PER_SECOND_MAXIMUMno 
arquivo CSV de exportação.

EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetricsO status da preferência de recomendação de 
métricas de infraestrutura aprimorada para a 
recomendação listada. Um status Ativo confirma 
que a recomendação listada está considerando o 
período de retrospectiva mais longo de três meses. 
Um status inativo confirma que a recomendação 
não está considerando o período de retrospectiva 
mais longo. Para obter mais informações, consulte
Métricas de infraestrutura aprimoradas (p. 34).

Esse campo é exibido como a coluna Métricas 
efetivas de infraestrutura aprimorada na página 
de recomendações de grupos do Auto Scaling 
do console do Compute Optimizer. Na página 
Recomendações de exportação do console 
do Compute Optimizer, ela é rotulada como
Preferências de recomendação efetivas, 
métricas aprimoradas de infraestrutura e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulada como
EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics.

123



AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome do campo da API Descrição

EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitecturesO fornecedor e a arquitetura da CPU para uma 
recomendação de grupos do Auto Scaling.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como Preferências de recomendação 
efetivas, arquiteturas de fornecedores de CPU e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures.

CurrentPerformanceRisk A classificação de risco de desempenho de um 
grupo atual do Auto Scaling.

Esse campo é exibido como a coluna Risco de 
desempenho atual na página de recomendações 
de grupos do Auto Scaling do console do Compute 
Optimizer. Na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer, ele 
é rotulado como Risco de desempenho atual e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
CurrentPerformanceRisk.

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageA economia mensal estimada é possível como 
uma porcentagem do custo mensal ao adotar as 
recomendações do Compute Optimizer para um 
grupo de Auto Scaling.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como porcentagem de oportunidades 
de economia de opções de recomendação e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyA moeda da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Moeda de economia mensal 
estimada das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueO valor da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Valor estimado de economia 
mensal das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.
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EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypesO status da preferência de recomendação do tipo 
de carga de trabalho inferida para a recomendação 
listada. Para obter mais informações, consulte Tipo 
de carga de trabalho inferida (p. 43).

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como Preferências de recomendação 
efetivas tipos de carga de trabalho inferidos e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes.

InferredWorkloadTypes O aplicativo que pode estar sendo executado 
nas instâncias do grupo Auto Scaling, conforme 
detectado pelo Compute Optimizer. Para obter 
mais informações, consulte Tipos de carga de 
trabalho inferidos (p. 63).

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como Tipos de carga de trabalho inferida
e, no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
InferredWorkloadTypes.

RecommendationOptionsMigrationEffort 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. 63).

Na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer, esse 
campo é rotulado como Esforço de migração 
de opções de recomendação e, no arquivo 
CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsMigrationEffort.

Campos de recomendação de volume do EBS

Nome do campo da API Descrição

AccountId O ID daAWS conta com o qual o volume atual do 
EBS foi criado.

Esse campo é exibido como a coluna ID da conta
nas páginas de recomendações de volumes e 
detalhes do volume do Amazon EBS do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
ID da conta na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como accountIdno arquivo CSV de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBaselineIOPS O número de operações de saída por segundo 
(IOPS) de entrada e saída por segundo (IOPS) 
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da linha de base e saída por segundo (IOPS) do 
volume atual do EBS

Esse campo é exibido como a coluna IOPS atual
na página de recomendações de volumes do 
Amazon EBS do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado IOPS da linha de base 
atual na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
CurrentConfigurationVolumeBaselineIOPSno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughput A taxa de transferência básica do volume atual do 
EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Taxa de
transferência atual na página de recomendações 
de volumes do Amazon EBS do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado 
Taxa de transferência da linha de base atual
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughputno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBurstIOPS O número de operações de saída por segundo 
(IOPS) do volume atual do EBS (IOPS) do volume 
atual do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Burst 
IOPS na página de detalhes do volume do 
Amazon EBS do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Current burst IOPS
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
CurrentConfigurationVolumeBurstIOPSno arquivo 
CSV de exportação.

CurrentConfigurationVolumeBurstThroughput A taxa de transferência máxima de volume do 
volume EBS atual.

Esse campo é exibido como a coluna de 
taxa de transferência do Burst na página 
de detalhes do volume do Amazon EBS do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Taxa de transferência contínua 
atual na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
CurrentConfigurationVolumeBurstThroughputno 
arquivo CSV de exportação.
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CurrentConfigurationVolumeSize O tamanho atual (em GB) do volume atual do 
volume do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Tamanho 
atual na página de recomendações de volumes do 
Amazon EBS do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Tamanho atual do 
volume na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
CurrentConfigurationVolumeSizeno arquivo CSV 
de exportação.

CurrentConfigurationVolumeType O tipo de volume do volume atual do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Tipo de 
volume atual na página de recomendações de 
volumes do Amazon EBS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tipo de 
volume atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como CurrentConfigurationVolumeTypeno arquivo 
CSV de exportação.

CurrentMonthlyPrice O preço mensal atual do volume atual do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Preço 
mensal atual na página de recomendações de 
volumes do Amazon EBS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Preço 
mensal atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e como currentMonthlyPriceno arquivo CSV de 
exportação.

Finding A classificação de resultados para o volume 
atual do EBS. Os volumes do EBS podem 
ser classificados como otimizados ou não 
otimizados. Para obter mais informações, 
consulte Classificações de busca de volumes do 
EBS (p. 78).

Esse campo é exibido como a coluna Finding
na página de recomendações de volumes do 
Amazon EBS do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Localizando na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e como findingno arquivo CSV 
de exportação.
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LastRefreshTimestamp O carimbo de data/de quando a recomendação de 
volume do EBS foi atualizada pela última vez no 
EBS foi atualizada pela última vez no EBS e

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Data e hora 
da última atualização na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lastRefreshTimestampno arquivo CSV de 
exportação.

LookbackPeriodInDays O número de dias anteriores nos 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. Esse campo é denominado Período de 
retrospectiva em dias na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lookBackPeriodInDaysno arquivo CSV de 
exportação.

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineIOPSO número de operações de saída por segundo 
(IOPS) de entrada e saída por segundo (IOPS) da 
recomendação de volume do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna IOPS 
recomendada na página de recomendações 
de volumes do Amazon EBS do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
IOPS de linha de base recomendado na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBaselineIOPS<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineThroughputA taxa de transferência básica da recomendação 
de volume do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna de 
taxa de transferência recomendada na 
página de recomendações de volumes 
do Amazon EBS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Taxa de
transferência de linha de base recomendada
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBaselineThroughput<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstIOPSO número de operações de saída por segundo 
(IOPS) da recomendação de volume do EBS 
(IOPS) da recomendação de volume do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Burst IOPS
na página de detalhes do volume do Amazon EBS 
do console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado IOPS intermitente recomendado
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBurstIOPS<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstThroughputA taxa de transferência máxima de volume da 
recomendação de volume do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna de taxa de
transferência do Burst na página de detalhes do 
volume do Amazon EBS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Taxa 
de transferência intermitente recomendada
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBurstThroughput<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

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

Esse campo é exibido como a coluna Tamanho 
recomendado na página de recomendações 
de volumes do Amazon EBS do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Tamanho de volume recomendado
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeSize<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

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

Esse campo é exibido como o tipo de volume 
recomendado na página de recomendações 
de volumes do Amazon EBS do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Tipo de volume recomendado
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeType<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsMonthlyPrice O preço mensal da recomendação de volume do 
EBS.

Esse campo é exibido como a coluna de
preço mensal recomendado na página de 
recomendações de volumes do Amazon EBS 
do console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Preço mensal recomendado
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__MonthlyPrice<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsPerformanceRisk O risco de desempenho da recomendação de 
volume do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna de risco de 
desempenho na página de detalhes do volume do 
Amazon EBS do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Risco de desempenho
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
recommendationOptions__performanceRisk<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsVolumeReadBytesPerSecondMaximumA métrica máxima de bytes de leitura por segundo 
do volume atual do EBS observado durante o 
período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
largura de banda de leitura (KIb/segundo) na 
página de detalhes do volume do Amazon 
EBS. Esse campo é denominado Métricas de 
utilização (bytes de leitura do EBS por segundo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsVolumeReadBytesPerSecondMaximumno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsVolumeReadOpsPerSecondMaximumA métrica máxima de operações de leitura por 
segundo do volume atual do EBS observado 
durante o período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
operações de leitura (por segundo) na página de 
detalhes do volume do Amazon EBS. Esse campo 
é denominado Métricas de utilização Operações 
de leitura do EBS por segundo (máximo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsVolumeReadOpsPerSecondMaximumno 
arquivo CSV de exportação.
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UtilizationMetricsVolumeWriteBytesPerSecondMaximumA métrica máxima de bytes de gravação por 
segundo do volume atual do EBS observada 
durante o período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de largura 
de banda de gravação (KIb/segundo) na página 
de detalhes do volume do Amazon EBS. Esse 
campo é denominado Métricas de utilização: 
bytes de gravação do EBS por segundo (máximo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsVolumeWriteBytesPerSecondMaximumno 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsVolumeWriteOpsPerSecondMaximumA métrica máxima de operações de gravação 
por segundo do volume atual do EBS observado 
durante o período de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como o gráfico de
operações de gravação (por segundo)
na página de detalhes do volume do 
Amazon EBS. Esse campo é denominado
Métricas de utilização Operações de 
gravação do EBS por segundo (máximo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsVolumeWriteOpsPerSecondMaximumno 
arquivo CSV de exportação.

RootVolume Contém a imagem usada para iniciar a instância 
durante a execução.

Esse campo é exibido como a coluna de volume 
raiz nas páginas de recomendações de volumes 
e detalhes do volume do Amazon EBS do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Volume raiz na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e rotulado rootVolumeno 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. Esse campo é denominado ARN do 
volume EBS na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como VolumeArnno arquivo CSV de exportação.
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CurrentPerformanceRisk A classificação de risco de desempenho para um 
volume atual do EBS.

Esse campo é exibido como a coluna Risco de 
desempenho atual na 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 como Risco de desempenho atual e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
CurrentPerformanceRisk.

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageA economia mensal estimada é possível como 
uma porcentagem do custo mensal ao adotar as 
recomendações do Compute Optimizer para um 
volume do EBS.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como porcentagem de oportunidades 
de economia de opções de recomendação e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyA moeda da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Moeda de economia mensal 
estimada das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueO valor da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Valor estimado de economia 
mensal das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.

Campos de recomendação de função do Lambda

Nome do campo da API Descrição

AccountId O ID daAWS conta na qual a função atual do 
Lambda foi criada pela função atual do Lambda foi 
criada pela atual função

Esse campo é exibido como a coluna ID da conta
nas páginas de recomendações de funções e 
detalhes da função do Lambda do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
ID da conta na página Recomendações de 
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exportação do console do Compute Optimizer e 
como accountIdno arquivo CSV de exportação.

CurrentConfigurationMemorySize A quantidade de memória (em MB) atualmente 
configurada na função Lambda atual.

Esse campo é exibido como a coluna Memória 
configurada atual na página de recomendações 
de funções do Lambda do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Memória 
configurada atual na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como CurrentConfigurationMemorySizeno arquivo 
CSV de exportação.

CurrentConfigurationTimeout O tempo limite atualmente configurado na função 
Lambda atual.

Esse campo é exibido como a coluna Timeout
na página de recomendações de funções do 
Lambda do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Tempo limite na 
página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
CurrentConfigurationTimeoutno arquivo CSV de 
exportação.

CurrentCostAverage O custo médio atual da função Lambda atual.

Esse campo é exibido listado como a coluna
Custo atual (médio) na página de recomendações 
de funções do Lambda do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Custo 
atual (médio) na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer 
e como CurrentCostAverageno arquivo CSV de 
exportação.

CurrentCostTotal O custo atual total da função Lambda atual.

Esse campo está listado como a coluna Custo 
atual na página de recomendações de funções do 
Lambda do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Custo atual (total) na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e como CurrentCostTotalno 
arquivo CSV de exportação.
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Finding A classificação de descoberta para a função 
Lambda atual. As funções do Lambda podem 
ser classificadas como subprovisionadas, 
superprovisionadas ou otimizadas. Para obter 
mais informações, consulte Classificações de 
localização de funções do Lambda (p. 83).

Esse campo está listado como a coluna
Encontrando na página de recomendações de 
funções do Lambda do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Localizando
na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e como findingno 
arquivo CSV de exportação.

FindingReasonCodes O motivo da descoberta da função Lambda atual. 
As funções do Lambda podem indicar que a 
memória está subprovisionada, superprovisionada, 
dados insuficientes ou inconclusivos. Para obter 
mais informações, consulte Localizar classificações 
do Lambda (p. 83).

Esse campo está listado como a coluna Motivo 
da descoberta na página de recomendações 
de funções do Lambda do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Como 
encontrar o motivo na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como FindingReasonCodesno arquivo CSV de 
exportação.

FunctionArn O nome de recurso da Amazon (ARN) da função 
Lambda atual.

Esse campo não está listado no console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Função ARN na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como FunctionArnno arquivo CSV de exportação.

FunctionVersion A versão da função Lambda atual.

Esse campo está listado como a coluna Versão da 
função na página de recomendações de funções 
do Lambda do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Versão da função na 
página Recomendações de exportação do console 
do Compute Optimizer e como FunctionVersionno 
arquivo CSV de exportação.
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LastRefreshTimestamp O carimbo de data/de quando a recomendação da 
função do Lambda foi atualizada pela última vez na 
função do Lambda foi atualizada pela última vez

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Data e hora 
da última atualização na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lastRefreshTimestampno arquivo CSV de 
exportação.

LookbackPeriodInDays O número de dias anteriores nos 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. Esse campo é denominado Período de 
retrospectiva em dias na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como lookBackPeriodInDaysno arquivo CSV de 
exportação.

NumberOfInvocations O número de invocações para a função Lambda 
atual durante o período de retrospectiva.

Esse campo é exibido como o gráfico de
invocações (contagem) na página de detalhes 
da função Lambda. Esse campo é denominado
Número de invocações na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e como NumberOfInvocationsno arquivo CSV de 
exportação.

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

Esse campo está listado como Memória 
configurada recomendada na página de 
recomendações de funções do Lambda do 
console do Compute Optimizer. Esse campo é
denominado Memória configurada recomendada
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ConfigurationMemorySize<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsCostHigh O custo da faixa superior da recomendação da 
função Lambda.

Esse campo é exibido como a coluna
Custo recomendado (alto) na página de 
recomendações de funções do Lambda do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Custo recomendado (alto)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__CostHigh<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsCostLow O menor custo de faixa da recomendação da 
função Lambda.

Esse campo é exibido como a coluna
Custo recomendado (baixo) na página de 
recomendações de funções do Lambda do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Custo recomendado (baixo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__CostLow<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationExpectedA duração projetada da recomendação da função 
Lambda.

Esse campo está listado como a coluna
Duração projetada (esperada) na página 
de detalhes das funções do Lambda do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Métricas de utilização (duração 
esperada em milissegundos do Lambda) na 
página de recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ProjectedUtilizationMetricsDurationExpected<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationLowerBoundO tempo mínimo projetado que a função Lambda 
recomendada gasta processando eventos se a 
função Lambda recomendada for usada durante o 
período de retrospectiva. O limite inferior junto com 
o limite superior formam um intervalo de tempo que 
a opção de recomendação da função Lambda é 
projetada para gastar processando um evento.

Esse campo está listado como a coluna
Duração projetada (baixa) na página de 
detalhes das funções do Lambda do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Métricas de utilização em milissegundos 
de duração do Lambda (limite inferior) na 
página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ProjectedUtilizationMetricsDurationLowerBound<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationUpperBoundO tempo máximo projetado que a função Lambda 
recomendada gasta processando eventos se a 
função Lambda recomendada for usada durante o 
período de retrospectiva. O limite inferior junto com 
o limite superior formam um intervalo de tempo que 
a opção de recomendação da função Lambda é 
projetada para gastar processando um evento.

Esse campo está listado como a coluna Duração 
projetada (alta) na página de detalhes das 
funções do Lambda do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Métricas de utilização em milissegundos 
de duração do Lambda (limite superior)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
RecommendationOptions__ProjectedUtilizationMetricsDurationUpperBound<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

UtilizationMetricsDurationAverage A métrica de duração média da função Lambda 
atual observada durante o período de retrospectiva 
(até 14 dias).

Esse campo é exibido como a coluna Duração 
(média) na página de detalhes da função 
Lambda do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Métricas de utilização 
(duração em milissegundos do Lambda)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsDurationAverageno arquivo CSV 
de exportação.
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UtilizationMetricsDurationMaximum A métrica de duração máxima da função Lambda 
atual observada durante o período de retrospectiva 
(até 14 dias).

Esse campo é exibido como a coluna Duração 
(máxima) na página de detalhes da função 
Lambda do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Métricas de utilização 
(duração do Lambda) em milissegundos (máximo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsDurationMaximumno arquivo CSV 
de exportação.

UtilizationMetricsMemoryAverage A métrica média de utilização de memória da 
função Lambda atual observada durante o período 
de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como a coluna Memória 
usada (média) na página de detalhes da função 
Lambda do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Métricas de utilização 
da memória Lambda usada em MB (média)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsMemoryAverageno arquivo CSV 
de exportação.

UtilizationMetricsMemoryMaximum A métrica máxima de utilização de memória da 
função Lambda atual observada durante o período 
de retrospectiva (até 14 dias).

Esse campo é exibido como a coluna Memória 
(máximo) na página de detalhes da função 
Lambda do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Métricas de utilização 
Memória Lambda usada em MB (máximo)
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e como
UtilizationMetricsMemoryMaximumno arquivo CSV 
de exportação.

CurrentPerformanceRisk A classificação de risco de desempenho de uma 
função Lambda atual.

Esse campo é exibido como a coluna Risco de 
desempenho atual na 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 como Risco de desempenho atual e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
CurrentPerformanceRisk.
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RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageA economia mensal estimada é possível como 
uma porcentagem do custo mensal ao adotar as 
recomendações do Compute Optimizer para uma 
função Lambda.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo é 
rotulado como porcentagem de oportunidades 
de economia de opções de recomendação e, 
no arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyA moeda da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Moeda de economia mensal 
estimada das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueO valor da economia mensal estimada.

Na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, esse campo 
é rotulado como Valor estimado de economia 
mensal das opções de recomendação e, no 
arquivo CSV de exportação, é rotulado como
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue.

Campos de recomendação para serviços do Amazon ECS no Fargate

Nome do campo da API Descrição

AccountId O ID daAWS conta que criou o serviço Amazon 
ECS atual no Fargate.

Esse campo é exibido como a coluna ID da conta
nas páginas de recomendações e detalhes dos 
serviços do Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado ID da 
conta na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
accountIdno arquivo CSV de exportação.

ServiceArn O nome de recurso da Amazon (ARN) do serviço 
atual do Amazon ECS.

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado ARN do 
serviço na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
serviceArnno arquivo CSV de exportação.
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LookbackPeriodInDays O número de dias anteriores que o Compute 
Optimizer analisou dados métricos do serviço atual 
para gerar a recomendação.

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Período de 
retrospectiva em dias na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer e 
rotulado lookBackPeriodInDaysno arquivo CSV de 
exportação.

LastRefreshTimestamp O carimbo de data/de quando a recomendação de 
serviço doAmazon ECS foi atualizada pela última 
vez na Amazon ECS foi atualizada pela última vez 
no Amazon ECS

Esse campo não é exibido no console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Data e hora 
da última atualização na página Recomendações 
de exportação do console do Compute Optimizer 
e rotulado lastRefreshTimestamp_UTCno arquivo 
CSV de exportação.

LaunchType O provedor de capacidade do serviço Amazon 
ECS atual.

Esse campo é exibido como a coluna Tipo de 
lançamento na página de recomendações de 
serviços do Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Tipo de 
inicialização na página Recomendações de 
exportação do console do Compute Optimizer e 
como launchTypeno arquivo CSV de exportação.

CurrentPerformanceRisk A classificação de risco de desempenho do serviço 
Amazon ECS atual.

Esse campo é exibido como a coluna Risco de 
desempenho atual na página de recomendações 
de serviços do Amazon ECS do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Risco de desempenho atual na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
CurrentPerformanceRiskno arquivo CSV de 
exportação.
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CurrentServiceConfigurationMemory O tamanho da memória das tarefas atuais do 
serviço Amazon ECS.

Esse campo é exibido como a coluna Tamanho 
atual da memória configurada na página de 
recomendações de serviços do Amazon ECS 
do console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Memória configurada atual
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
currentServiceConfiguration_memoryno arquivo 
CSV de exportação.

CurrentServiceConfigurationCpu O tamanho da CPU das tarefas atuais do serviço 
Amazon ECS.

Esse campo é exibido como a coluna Tamanho 
atual da CPU configurada na página de 
recomendações de serviços do Amazon ECS 
do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado CPU configurada atual
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
currentServiceConfiguration_cpuno arquivo CSV 
de exportação.

CurrentServiceConfigurationTaskDefinitionArn O ARN de definição da tarefa do serviço Amazon 
ECS atual.

Esse campo é exibido como a coluna Nome da 
definição da tarefa na página de recomendações 
de serviços do Amazon ECS do console 
do Compute Optimizer. Esse campo é 
denominado Nome da definição da tarefa na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
currentServiceConfiguration_taskDefinitionArnno 
arquivo CSV de exportação.

CurrentServiceConfigurationAutoScalingConfigurationA configuração de Auto Scaling do seu serviço 
atual do Amazon ECS.

Esse campo é exibido como a coluna de
configuração do Auto Scaling na página 
de detalhes do serviço Amazon ECS do 
console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Configuração do Auto Scaling
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
currentServiceConfiguration_autoScalingConfigurationno 
arquivo CSV de exportação.
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Nome do campo da API Descrição

CurrentServiceContainerConfigurations As configurações atuais do contêiner da tarefa 
atual do serviço Amazon ECS.

Esse campo é exibido na tabela Comparar 
configurações atuais com o tamanho de contêiner 
recomendado da página de detalhes do serviço 
do console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Configurações de contêiner na 
página Recomendações de exportação do console 
do Compute Optimizer. No arquivo CSV de 
exportação, os seguintes rótulos são preenchidos:

• currentServiceContainerConfiguration_número_do 
contêiner_containerName

• currentServiceContainerConfiguration_número_do 
contêiner_memory

• currentServiceContainerConfiguration_número_do 
contêiner_memoryReservation

• currentServiceContainerConfiguration_número_do 
contêiner_cpu

UtilizationMetricsCpuMaximum A porcentagem máxima da capacidade da CPU 
usada no serviço Amazon ECS.

Esse campo é exibido como o gráfico de utilização 
da CPU (porcentagem) na página de detalhes 
do serviço Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Métrica 
máxima de CPU de utilização projetada na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMno arquivo CSV 
de exportação.

UtilizationMetricsMemoryMaximum A porcentagem máxima da capacidade de 
memória usada no serviço Amazon ECS.

Esse campo é exibido como o gráfico de utilização 
de memória (porcentagem) na página de detalhes 
do serviço Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado Métrica 
máxima de memória de utilização projetada
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMno arquivo 
CSV de exportação.
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Nome do campo da API Descrição

Findings A classificação de descoberta para o serviço 
do Amazon ECS. Os serviços do Amazon ECS 
no Fargate podem ser classificados como 
subprovisionados, superprovisionados ou 
otimizados. Para obter mais informações, consulte
Encontrando classificações (p. 87).

Esse campo é exibido como a coluna Descobertas
na página de recomendações de serviços do 
Amazon ECS do console do Compute Optimizer. 
Esse campo é denominado Conclusões na página 
Recomendações de exportação do console do 
Compute Optimizer e findingsno arquivo CSV de 
exportação.

FindingReasonCodes A coluna de motivos da descoberta descreve quais 
especificações do serviço atual do Amazon ECS 
foram subprovisionadas, superprovisionadas ou 
otimizadas.

Esse campo é exibido como a coluna Finding 
reasons na página de recomendações de 
serviços do Amazon ECS do console do 
Compute Optimizer. Esse campo é denominado
Como encontrar códigos de motivo na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
findingReasonCodes_<code>no arquivo CSV de 
exportação. A <code>parte da etiqueta identifica 
as especificações do serviço (CPU ou memória) 
que estão subprovisionadas, superprovisionadas 
ou otimizadas.

RecommendationOptionsMemory O tamanho de memória da recomendação de 
serviço do Amazon ECS.

Esse campo é exibido como a coluna Tamanho 
da memória na página de detalhes do serviço 
Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Memória de opções de recomendação na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
recommendationOptions__memory<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

143



AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome do campo da API Descrição

RecommendationOptionsCpu O tamanho da CPU da recomendação de serviço 
do Amazon ECS.

Esse campo é exibido como a coluna de tamanho 
da CPU na página de detalhes do serviço Amazon 
ECS do console do Compute Optimizer. Esse 
campo é denominado Opções de recomendação 
CPU na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
recommendationOptions__cpu<rank>no arquivo 
CSV de exportação.

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageA porcentagem de economia mensal aproximada 
após você ajustar as configurações do seu serviço 
Amazon ECS à configuração recomendada pelo 
Compute Optimizer.

Esse campo é denominado Porcentagem 
de oportunidades de economia de 
opções de recomendação na página 
Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageno 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyA moeda da economia mensal estimada.

Esse campo é denominado Opções 
de recomendação: moeda de 
economia mensal estimada na página 
Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyno 
arquivo CSV de exportação.

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueO valor da economia mensal estimada.

Esse campo é denominado Valor estimado da 
economia mensal das opções de recomendação
na página Recomendações de exportação 
do console do Compute Optimizer e rotulado
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueno 
arquivo CSV de exportação.

144



AWS Compute Optimizer Guia do usuário
Arquivo de recomendações

Nome do campo da API Descrição

RecommendationOptionsContainerRecommendationsO tamanho recomendado da memória e da CPU 
dos contêineres no serviço doAmazon ECS no 
serviço doAmazon ECS.

Esse campo é exibido na tabela Comparar 
configurações atuais com o tamanho de contêiner 
recomendado da página de detalhes do serviço 
do console do Compute Optimizer. Esse campo 
é denominado Recomendações de contêineres
na página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer. No arquivo CSV de 
exportação, os seguintes rótulos são preenchidos:

• recommendationOptions__containerName_<index><index>
• recommendationOptions__containerMemory_número_do 
contêiner <index>

• recommendationOptions__containerMemoryReservation_número_do 
contêiner <index>

• recommendationOptions__containerCpu_número_do 
contêiner <index>

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximumA métrica de utilização máxima projetada da CPU 
da recomendação de serviço do Amazon ECS. 
Se você usou o serviço recomendado do Amazon 
ECS durante o período de retrospectiva, esse valor 
define a utilização máxima da CPU do serviço 
recomendado do Amazon ECS.

Esse campo é exibido como uma sobreposição 
no gráfico métrico de utilização da CPU 
(porcentagem) na página de detalhes do 
serviço Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Opções de recomendação, métricas de 
utilização projetadas (máximo da CPU) na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer e rotulado
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUM<rank>no 
arquivo CSV de exportação.
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Nome do campo da API Descrição

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximumA métrica de utilização máxima de memória 
projetada da recomendação de serviço do Amazon 
ECS. Se você usou o serviço recomendado do 
Amazon ECS durante o período de retrospectiva, 
esse valor define a utilização máxima de memória 
do serviço recomendado do Amazon ECS.

Esse campo é exibido como uma sobreposição 
no gráfico métrico de utilização de memória 
(porcentagem) na página de detalhes do 
serviço Amazon ECS do console do Compute 
Optimizer. Esse campo é denominado
Opções de recomendação, métricas de 
utilização projetada, memória máxima na 
página Recomendações de exportação do 
console do Compute Optimizer, e rotulado
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUM<rank>no 
arquivo CSV de exportação.

Arquivo de metadados
Um arquivo JSON de metadados é gerado com cada trabalho de exportação. O arquivo inclui as 
informações do esquema do arquivo de recomendações associado, como o dialeto dos dados, as 
definições das colunas e as descrições das colunas. O arquivo serve para 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:

• Nome - O nome da coluna de recomendações do campo de exportação.
• Títulos - O nome da coluna de recomendações fácil de usar.
• Tipo de dados - O tipo de dados da coluna.
• Null - A string esperada se a coluna for nula.
• Obrigatório - Indica se os dados da coluna são obrigatórios.

Este é um exemplo a seguir é das informações que estão 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": ",", 
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    "skipColumns": 0, 
    "skipBlankRows": false, 
    "trim": false 
  }, 
  "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
Ao tentar exportar suas recomendações de recursos, você pode enfrentar uma das seguintes mensagens 
de erro ou problemas. 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 seu 
bucket do S3 e tente novamente.

Confirme se você configurou as permissões necessárias no seu bucket do Amazon S3 S3. Para obter mais 
informações, consulte Política de bucket do Amazon S3AWS Compute Optimizer (p. 23).

O bucket do Amazon S3 especificado é público. Somente buckets S3 privados são suportados.

Seu bucket Amazon S3 deve estar configurado para bloquear o acesso público. Para obter mais 
informações, consulte Bloquear o acesso público ao seu armazenamento doAmazon S3 S3 no Guia do 
usuário do Amazon Simple Storage Service do Amazon S3.

Você criou um trabalho de exportação automática ou com script, mas faltam dados de recomendação em 
seu bucket do Amazon S3.

Chame aDescribeRecommendationExportJobs API para verificar o status final do trabalho de 
exportação. Se o trabalho de exportação falhar, tente chamar aExportResourceRecommendations API 
novamente. Para obter mais informações, consulte  DescribeRecommendationExportJobs na Referência 
da API do AWS Compute Optimizer.
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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: 2019-11-30
• Última atualização da documentação: 15 de agosto de 2022

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do Compute Optimizer.

Alteração Descrição Data

O Compute Optimizer oferece 
suporte à filtragem de tags e 
à filtragem de tipos de carga 
de trabalho inferidos para 
recomendações (p. 149)

No Compute Optimizer, agora 
você pode filtrar sua instância 
do EC2, volume do EBS, função 
Lambda e recomendações 
de serviço do ECS por chave 
de tag e valor da tag. Além 
disso, você também pode filtrar 
suas recomendações do EC2 
por tipos de carga de trabalho 
inferidos. Para obter mais 
informações, consulte Visualizar 
recomendações de instância do 
EC2.

1 de maio de 2023

O Compute Optimizer é 
compatível com novos tipos de 
instância do EC2 (p. 149)

O Compute Optimizer agora 
fornece recomendações para 61 
novos tipos de instâncias EC2, 
incluindo as instâncias C6in, 
R6in, R6idn, M6in, M6idn, M6in, 
R6idn, M6in, R6idn, M6in, R6idn, 
M6in, R6idn, M6 Para obter mais 
informações, consulte Requisitos 
de instância do Amazon EC2.

30 de março de 2023

O Compute Optimizer é 
compatível com novos tipos de 
volume do EBS (p. 149)

O Compute Optimizer agora 
fornece recomendações para 
três novos tipos de volume 
do EBS: HDDst1 esc1 SSD 
IOPS provisionadoio2 Block 
Express. Para obter mais 
informações, consulte Requisitos 
de volume do Amazon EBS.

30 de março de 2023

O Compute Optimizer suporta 
cargas de trabalho de suspensão 
do EC2 (p. 149)

Agora, o Compute Optimizer 
pode combinar dados de 
utilização de cargas de trabalho 
intermitentes para gerar 
recomendações do EC2. Para 
obter mais informações, consulte

30 de março de 2023
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Requisitos de instância do 
Amazon EC2.

O Compute Optimizer gera 
recomendações para serviços do 
Amazon ECS (p. 149)

O Compute Optimizer agora gera 
recomendações para serviços do 
Amazon ECS no Amazon ECS 
no Amazon ECS no Fargate. 
Para obter mais informações,
consulte Fargate

22 de dezembro de 2022

O Compute Optimizer lança o 
recurso de ingestão de métricas 
externas (p. 149)

Agora, o Compute Optimizer 
pode ingerir e analisar 
métricas externas de utilização 
de memória do EC2 de 
um dos quatro produtos 
de observabilidade para 
gerar recomendações de 
dimensionamento correto do EC2 
que proporcionam economia 
adicional e desempenho 
aprimorado. Para obter mais 
informações, consulte Ingestão 
de métricas externas do.

28 de novembro de 2022

O Compute Optimizer oferece 
suporte a novos tipos de 
instância do EC2 e métricas de 
memória do Windows (p. 149)

O Compute Optimizer agora 
fornece recomendações para 
37 novos tipos de instância do 
EC2M6i.metalC6i.metal, incluindo 
asHpc6a instânciasC7g,, e. Além 
disso, o Compute Optimizer 
agora prioriza a métrica 
deAvailable MBytes memória 
ao gerar recomendações para 
instâncias EC2 do Windows. 
Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de instância 
do Amazon EC2 e métricas de 
instância do EC2.

7 de outubro de 2022

O Compute Optimizer lança 
o recurso de administrador 
delegado (p. 149)

Agora, no Compute Optimizer, 
as contas de gerenciamento 
de uma organização podem 
delegar uma conta de membro 
como administrador de 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, consulte Delegar 
uma conta de administrador.

15 de agosto de 2022

150

https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/requirements.html#requirements-ec2-instances
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/requirements.html#requirements-ec2-instances
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/view-ecs-recommendations
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/external-metrics-ingestion
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/external-metrics-ingestion
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/requirements.html#requirements-ec2-instances
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/requirements.html#requirements-ec2-instances
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/metrics.html#ec2-metrics-analyzed
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/metrics.html#ec2-metrics-analyzed
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html


AWS Compute Optimizer Guia do usuário

PolíticaAWS gerenciada e 
atualizada paraAWS Compute 
Optimizer (p. 149)

A 
políticaComputeOptimizerServiceRolePolicyAWS 
gerenciada paraAWS Compute 
Optimizer foi atualizada. Para 
obter mais informações, consulte
Políticas gerenciadas pela AWS 
para o AWS Compute Optimizer.

25 de julho de 2022

O Compute Optimizer adiciona 
suporte para tipos de instância 
do Amazon EC2 (p. 149)

O Compute Optimizer agora 
oferece suporte aos tipos de 
instânciaC5dC6aC6iI2Im4gnIs4genM5ad,M6a,M6i,,,, 
eR6i Amazon EC2. Esses tipos 
de instância são suportados em 
todos osRegiões da AWS locais 
em que esses tipos de instância 
e o Compute Optimizer estão 
disponíveis. Esta atualização 
não se aplica às regiões China 
(Ningxia) e China (Ningxia). 
Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de instância 
do Amazon EC2.

7 de abril de 2022

Recomendações e esforços de 
migração com reconhecimento 
da carga de trabalho já estão 
disponíveis (p. 149)

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 de 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, consulte
Tipo de carga de trabalho 
inferida.

10 de janeiro de 2022
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Visualize oportunidades de 
economia e melhoria de 
desempenho para seus recursos 
e ative métricas de infraestrutura 
aprimoradas (p. 149)

Identifique suas maiores 
oportunidades de melhoria 
de custo e desempenho nas 
novas seções Oportunidade 
de economia e Oportunidade 
de melhoria de desempenho
do painel. Para obter mais 
informações, consulte Visualizar 
oAWS Compute Optimizer 
painel do. 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 retrocesso é de 14 dias. Para 
fazer isso, ative métricas de 
infraestrutura aprimoradas. O 
recurso aprimorado de métricas 
de infraestrutura é um recurso 
pago do Compute Optimizer. 
Para obter mais informações, 
consulte Ativar métricas de 
infraestrutura aprimoradas.

29 de novembro de 2021

PolíticasAWS gerenciadas 
atualizadas paraAWS Compute 
Optimizer (p. 149)

AsComputeOptimizerServiceRolePolicy
políticasComputeOptimizerReadOnlyAccessAWS 
gerenciadas paraAWS Compute 
Optimizer foram atualizadas. 
Para obter mais informações, 
consulte Políticas gerenciadas 
pela AWS para o AWS Compute 
Optimizer.

29 de novembro de 2021

AWSRecomendações de 
instâncias baseadas em 
Graviton (p. 149)

O Compute Optimizer 
agora fornece o impacto no 
preço e no desempenho 
da execução de sua carga 
de trabalho em instâncias 
baseadasAWS em Graviton. 
Para obter mais informações, 
consulte Recomendações de 
instânciasAWS baseadas em 
Graviton. Se sua conta for a 
conta de gerenciamento da sua 
organização, agora você também 
pode ver as contas dos membros 
de uma organização que está 
ativada no Compute Optimizer. 
Para obter mais informações, 
consulte Visualização das 
contas ativadasAWS Compute 
Optimizer.

26 de agosto de 2021
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Aprimoramentos nas 
recomendações de instância do 
Amazon EC2 (p. 149)

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 como encontrar os 
motivos das 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, consulte Requisitos 
de instância do Amazon EC2, 
métricas de instância do EC2,
motivos de busca e Diferenças 
de plataforma.

24 de maio de 2021

Exportação de recomendações 
para volumes do Amazon EBS e 
funções Lambda (p. 149)

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

18 de maio de 2021

Adicionar documentação 
para políticasAWS 
gerenciadas (p. 149)

Agora, o Compute Optimizer 
monitora as mudanças em suas 
políticasAWS gerenciadas. Para 
obter mais informações, consulte
Políticas gerenciadas pela AWS 
para o AWS Compute Optimizer.

18 de maio de 2021

AWS Lambdarecomendações de 
funções (p. 149)

O Compute Optimizer agora 
gera recomendações paraAWS 
Lambda funções. Para obter mais 
informações, consulte Visualizar 
recomendaçõesAWS Lambda da 
função.

23 de dezembro de 2020

Recomendações de volume do 
Amazon EBS (p. 149)

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

3 de dezembro de 2020
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Métricas do Amazon 
EBS e buckets S3 
criptografados (p. 149)

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) que estão 
conectados a uma instância. 
Os dados são usados para 
gerar recomendações. Você 
também pode visualizar os 
gráficos da largura de banda 
de leitura/gravação do EBS 
(operações por segundo) e 
da taxa de transferência de 
leitura/gravação (KiBps) do 
EBS no console do Compute 
Optimizer. Para obter mais 
informações, consulte Visualizar 
recomendações de instância 
do EC2. Agora você também 
pode exportar recomendações 
para buckets criptografados 
do Amazon S3. Para obter 
mais informações, consulte
Exportação das recomendações
do.

7 de outubro de 2020

Exportação de 
recomendações (p. 149)

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

10 de junho de 2020

Desativação por 
autoatendimento (p. 149)

AWS Command Line 
Interfaceagora oferece suporte à 
exclusão por autoatendimento. 
Para obter mais informações, 
consulte Retirar sua conta do.

6 de abril de 2020

Lançamento do serviço (p. 149) Lançado o 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.
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